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ПЕРЕДМОВА
ПРОЄКТ «ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ», що впроваджується Громадською організацією
«Стратегії і технології ефективного партнерства», є своєрідним експериментальним майданчиком для діалогу та співпраці активних громадян і представників
місцевої влади. Наші учасники й учасниці навчаються працювати разом, залучати людей до взаємодії, шукати нові
форми діяльності – і потім втілюють ці
знання на практиці в своїх громадах.

Напередодні нового етапу нашої роботи
ми нарешті уточнили для себе: з ким
і для кого ми працюємо. АКТИВНІ
ГРОМАДИ Й АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ –
це території, спільноти й окремі лідери
та лідерки, які прагнуть розвитку, охочі
до навчання, готові до участі, а також
відкриті для співпраці та співтворчості.
Саме для них і багато в чому завдяки
їм створено цей посібник, що містить
більше 50 рішень для завдань і викликів,
з якими зустрічаються місцеві громади.

Два з половиною роки тому,   спілкуючись із представниками новостворених
громад, ми помітили: службовці органів
місцевого самоврядування скаржаться
на недостатню активність громадян, які
в свою чергу дорікають владі за брак
порозуміння й підтримки. Саме так у
2017 році виникла ідея нашого проєкту,
який мав стимулювати АКТИВНІСТЬ
І СПІВПРАЦЮ мешканців і влади для
розвитку всієї ГРОМАДИ.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТЕП»
і команда проєкту «Зміцнення демократичного врядування» щиро дякують
всім, хто брав участь у наших заходах,
хто створював щось нове й корисне у
своїх громадах, хто прагне кращого і
більшого й готовий співпрацювати для
цього один з одним, хто був долучений
до підготовки цього видання – за ваші
ідеї та інсайти, проєкти і практики, великі мрії й маленькі, але впевнені кроки до
втілення їх у життя.

Розпочинаючи другу фазу проєкту в 2018
році, ми пропонували нашим учасникам
і учасницям об’єднати зусилля, щоб
здійснювати зміни – ТУТ І ТРІШКИ
ПОРУЧ. Це «трішки поруч» означає
враховувати   інтереси й потреби різних
зацікавлених сторін, дивитись трохи далі
за межі власних проєктів та ініціатив,
піклуватися про сталість партнерств
і досягнутих результатів.

4

УСПІХІВ ВАМ І НАТХНЕННЯ
НА ЦЬОМУ ШЛЯХУ!

ІННА СТАЩУК,
менеджерка проєкту
«Зміцнення демократичного
врядування», ГО «СТЕП»

Розділ
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ВІД ГРОМАДСЬКОЇ
УЧАСТІ – ДО РОЗВИТКУ
ГРОМАДИ
Громадська участь і взаємодія –
як пріоритети розвитку громад
Результати опитування
ВИСНОВКИ

Представлені результати досліджень, проведених у рамках проєкту
«Зміцнення демократичного врядування», і деякі висновки за підсумками
нашої діяльності, які стали підґрунтям для створення цього посібника.
Наступні розділи допоможуть детальніше ознайомитись з практичними
порадами та рішеннями для розвитку громад і посилення громадської
взаємодії.
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ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ І ВЗАЄМОДІЯ –
Протягом усього періоду, що триває проєкт «Зміцнення демократичного врядування»
(2017-2019 рр.), спостерігається збільшення зацікавленості керівництва об’єднаних
громад у взаємодії з населенням, впровадженні інструментів громадської участі,
залученні активних мешканців до співпраці.

Окремі громади вже мають позитивний
досвід владно-громадської взаємодії, зокрема й в межах нашого проєкту, і прагнуть
його розвивати. Інші сподіваються вирішити ті чи інші місцеві питання за рахунок
активної громадськості. Серед таких, наприклад, організація громадського контролю за якістю послуг, активізація роботи з
молоддю, розробка та реалізація місцевих
проєктів. Ці прагнення зафіксовані і в стратегічних документах ОТГ.

9 з 10 громад Запорізької області, які були
відібрані для участі в Другій фазі проєкту
«Зміцнення демократичного врядування»,
мають у чинних стратегіях і програмах
соціально-економічного розвитку операційні цілі, пріоритети та завдання, що
безпосередньо стосуються підвищення
громадської активності, стимулювання громадської участі, удосконалення системи комунікацій з громадськістю. Більшість із цих
документів затверджені в 2018 році.

ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ ТА ВЗАЄМОДІЇ ВНЕСЕНІ
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД
Громади визначають серед своїх операційних
(оперативних) цілей:
• Підвищення активності громадян в
управлінні справами громади (Веселівська ОТГ; стратегія розвитку, 2016).
• Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення (Остриківська ОТГ; стратегія розвитку, 2018).
• Посилення ролі інститутів громадянського суспільства, взаємодії громадськості
та влади у забезпеченні територіального
розвитку (Біленьківська ОТГ; план соціально-економічного розвитку, 2017).
• Удосконалення системи комунікації з
громадою (Преображенська ОТГ – програма соціально-економічного розвитку,
2016; Оріхівська ОТГ – програма соціально-економічного розвитку, 2018).
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•

Розвиток громадської активності (Широківська ОТГ; стратегія розвитку, 2018).
Ці оперативні цілі визначаються в межах
стратегічних цілей або пріоритетів, що в свою
чергу стосуються підвищення якості життя
та/або забезпечення високих соціальних
стандартів.

Стратегія, яка орієнтована
на людей, обов’язково має
впроваджуватись за їхньої
активної і прямої участі.
Відтак можемо говорити про визнання керівництвом громад ролі громадської участі
та взаємодії в процесі соціального розвитку територій – принаймні, про це свідчать
тексти програмних документів.

ЯК ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАД
ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК ОЗНАКА
УСПІШНОЇ ГРОМАДИ ТА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Однією з цілей за стратегічним пріоритетом
«Створення свідомої та активної громади з
високою якістю життя» в чинних програмах
соціально-економічного розвитку Преображенської та Оріхівської об’єднаних громад
(перша була затверджена сесією ради в 2016
році, зі змінами 2017 року; друга – в 2018
році) є, наприклад, «удосконалення системи
комунікацій з громадою».
У стратегії розвитку Широківської ОТГ оперативна ціль «Розвиток громадської активності» в межах стратегічної цілі 2 «Підвищення якості життя мешканців громади»
визначається такою, що має наскрізну значущість протягом всього періоду реалізації
стратегії (до 2022 року). У тексті документу
детально зазначені пріоритетні напрями досягнення відповідної цілі, а також завдання і
проєкти до неї.
Інші громади вносять до своїх стратегічних
документів окремі завдання, що прямо або
опосередковано стосуються роботи з громадськістю та/або створення передумов
для такої роботи.

Зокрема, стратегії та їх проєкти містять такі
завдання:
• Підтримка об‘єднань співвласників житлового фонду, органів самоорганізації
населення та залучення мешканців до
організації благоустрою населених пунктів (Гуляйпільська міська територіальна
громада; проєкт стратегії розвитку, 2018).
• Підвищення поінформованості та рівня
самоорганізації сільського населення,
залучення жителів громади до вирішення місцевих проблем (Комиш-Зорянська
ОТГ; стратегія розвитку, 2018).
• Розвиток бібліотеки як освітнього,
інноваційного
та
соціокультурного
центру громади. Створення сприятливого
соціального середовища для молоді
(місто Токмак; стратегічний план
розвитку, 2018).
• Створення умов для розвитку людського
капіталу (Чернігівська ОТГ; стратегія розвитку, 2018).

Львівський онлайн-проєкт «Панель
міста» дозволяє містянам переглянути
показники ефективності виконання
Комплексної стратегії розвитку Львова
до 2025 року – за кожним із трьох її
пріоритетів. Цю ідею можна адаптувати під формат презентації або інфографіки та розміщувати на сайті громади.
Джерело: dashboard.city-adm.lviv.ua

Популяризація Е-врядування
у м.Приморськ
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ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ І ВЗАЄМОДІЯ –
ПРИКЛАДИ ЗАХОДІВ І ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
ТА ВЗАЄМОДІЇ В СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТАХ ГРОМАД
•

запровадження різноманітних форм спілкування місцевої влади з громадськістю:
сходи територіальних громад; особисті
прийоми громадян (Біленьківська ОТГ);

•

створення інформаційного бюлетеня
«Громада сьогодні» для безкоштовного
розповсюдження
(Комиш-Зорянська
селищна ОТГ);

•

проведення семінарів і тренінгів для
жителів громади з питань громадської
активності, прав та обов’язків громадян
(Комиш-Зорянська селищна ОТГ);

•

організація та проведення відкритого
конкурсу міні-проєктів «Рідне село власними руками» (Остриківська ОТГ);

•

платформа неформальної освіти «Школа
самоврядування Open School» (Чернігівська ОТГ);

Включення відповідних цілей і завдань до
стратегічних документів громад є важливим
кроком для розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні.
Проте після цього кроку мають бути зроблені
наступні:
• включення конкретних заходів до планів з
реалізації стратегій;
• виділення фінансування для них;
• розроблення локальної нормативно-правової бази з питань громадської участі;
• проведення просвітницьких та інформаційних кампаній серед мешканців тощо.
Важливим є також залучення представників
громадськості, бізнесу та інших зацікавлених
сторін до робочих груп (комітетів) з моніторингу й оцінювання стратегій.
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•

•

•

•

•

проведення інформаційної кампанії з популяризації результатів громадської активності та ініціатив через оприлюднення результатів міні-проєктів та досягнень
їх виконавців (Остриківська ОТГ);
громадські слухання, збори за місцем
проживання, зустрічі, звіти (Оріхівська
ОТГ; Преображенська ОТГ);
створити центри громадської активності
у ключових населених пунктах громади,
забезпечити постійний зворотній зв’язок
з мешканцями (Широківська ОТГ);
забезпечити діяльність консультативно-дорадчих органів при сільській раді –
Молодіжної ради, Ради сеньйорів (людей
поважного віку) та ін. (Широківська ОТГ);
сприяти створенню нових ОСН, забезпечити інформаційну, організаційну та іншу
ресурсну підтримку (Широківська ОТГ).

Тренінг із залучення мешканців до розвитку
громади у Комиш-Зорянській ОТГ (Ганна Добріян)

ЯК ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ГРОМАД
НЕ ЗАБУВАТИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ
СТРАТЕГІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ВСІХ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ДО
СПІВПРАЦІ

НОРМАТИВНА БАЗА
ДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ,
ЯКА МОЖЕ БУТИ РОЗРОБЛЕНА
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Отже, ваша громада має стратегію розвитку.
Що далі?
01 СТРАТЕГІЯ – ПУТІВНИК ГРОМАДИ
на шляху від сьогодні до майбутнього. Це
водночас і план дій (що має зробити місцева
влада для досягнення поставлених цілей), і
бачення кращого життя для мешканців (що
і як зміниться в громаді через 5-7 років), і
орієнтири для бізнесу, інвесторів, донорів,
органів державної влади. Цей документ має
бути розміщений на офіційному сайті громади.
02 ПОЛЕГШІТЬ ДОСТУП до оприлюднених
текстів стратегій (програм, планів) розвитку,
якщо вони «губляться» в меню сайту або серед
інших документів.
03 ВЗАЄМОДІЯ З НАСЕЛЕННЯМ не
завершується після затвердження стратегії.
Якщо ви залучали мешканців до її розробки
(через збір пропозицій, опитування, громадські
консультації, зустрічі в форматі «світового
кафе»), приділіть окрему увагу результатам
цієї роботи. Можна присвятити цьому окрему
публікацію на сайті або в ЗМІ.
04 ВАРТО СПРОСТИТИ читання та розуміння
стратегічних
документів
мешканцями.
Для цього найважливішу інформацію –
цілі, завдання, план дій, проєкти, очікувані
результати – можна представити на сайті у
вигляді інфографіки або презентації.
05 ПРИДІЛЯЙТЕ БІЛЬШЕ УВАГИ комунікації
стратегічних рішень на етапах їх розробки,
обговорення, ухвалення та впровадження. В
ідеалі це допоможе людям зрозуміти, чому і як
зміниться життя в їхньому селі, на їхній вулиці
від того, що громада має стратегію розвитку.

•

Програма реалізації громадського
бюджету (бюджету участі)

•

Положення про громадський бюджет
(бюджет участі)

•

Положення про громадські слухання  

•

Положення про місцеві ініціативи

•

Положення про громадську молодіжну)
раду

•

Положення про органи самоорганізації
населення

•

Порядок проведення громадських
обговорень з питань місцевого значення

•

Програма підтримки діяльності
громадських організацій

•

Програма підтримки органів
самоорганізації населення (сприяння
самоорганізації населення) та ін.

СТАТУТ ГРОМАДИ – основний документ,
в якому мають бути зафіксовані ключові
положення про застосування інструментів
місцевої демократії та залучення громадян
до ухвалення рішень.

06 КОРИСНОЮ Й ІННОВАЦІЙНОЮ практикою
стане публічний моніторинг реалізації стратегії
та інформування про досягнуті цілі. Це можуть
бути тематичні новини, схеми, діаграми. Ця
інформація буде корисною і цікавою як для
мешканців, так і для партнерів громади.

Рекомендації розроблені для громад – учасниць проєкту «Зміцнення демократичного
врядування – ІІ» за підсумками базового дослідження. Більше про стратегії розвитку та
залучення громадян читайте на с. 120–121: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І ГАЛУЗЕВІ СТРАТЕГІЇ
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
ЧЕКАТИ АБО ВПЛИВАТИ: ЧИ ГОТОВІ МЕШКАНЦІ
ДО УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ГРОМАДОЮ?
Узагальнені результати опитування, яке проводилось на початку реалізації ІІ фази
проєкту «Зміцнення демократичного врядування» в 10 громадах Запорізької області.

Опитування проведене учасниками проєкту з 20 грудня 2018 р. по 25 січня 2019 р. та є частиною базового дослідження стану громадської активності в цільових громадах, серед яких:
2 міські (Гуляйпільська, Оріхівська), 1 місто обласного значення (Токмак), 3 селищні (Веселівська, Комиш-Зорянська, Чернігівська), 4 сільські (Біленьківська, Остриківська, Преображенська, Широківська).
Із 1300 анкет, наданих координаторам місцевих команд, було заповнено близько 1200,
з яких враховано 858 анкет (не враховано некоректно заповнені анкети, а також такі, що не
містять жодних демографічних даних).
Хоча опитування не було репрезентативним, воно дозволило зробити деякі узагальнення
про залучення громадян до процесів ухвалення місцевих рішень та врахувати їх у подальшій
роботі в рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування».

ЗАГАЛОМ СЕРЕД ОПИТАНИХ громадян
менше половини, а саме 40% вважають, що
вони мають вплив на рішення місцевої влади. На думку опитаних, їхній вплив на місцеві
рішення відбувається головним чином завдяки таким інструментам і заходам: участь у
громадських слуханнях – 54%, усні заяви та
особисті зустрічі – 37%, подання письмових
звернень, скарг, клопотань – 35%.
ВИКОРИСТАННЯ ТИХ ЧИ ІНШИХ інструментів впливу має певну гендерну специфіку.
Зокрема респондентки більше схильні до
участі в опитуваннях, збору підписів і подання письмових звернень, ніж респонденти.
Натомість опитані чоловіки частіше називають особисті усні звернення як інструмент
впливу.
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ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ Є ОДНАКОВО
популярними серед жінок і чоловіків. Це
найбільш використовуваний інструмент
впливу для вікових категорій 36-55, 55-65
та 25-35 років. При відповіді на наступні
запитання анкети респондент/ки окремих
громад також висловлюють побажання
«частіше проводити громадські слухання».

40%

опитаних мешканців
громад вважають, що
вони мають вплив на
рішення місцевої влади

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ респондентів
(86%) вважають, що люди повинні мати
більше впливу на місцевому рівні. На
їхню думку, для цього варто насамперед:
посилити просвітницьку роботу серед
мешканців громади (66%), організувати
місця для зборів і зустрічей (56%), створити
органи самоорганізації населення (49%).
Громадські організації та громадські ради
менше розглядаються як можливість
посилити вплив громадян на ухвалення
місцевих рішень – 32% і 42% опитаних,
відповідно.
ЗНАЧНО МЕНШОЮ Є ЧАСТКА тих,
хто особисто бажає мати більше впливу на
місцеві рішення, – це 51%. Насамперед за
рахунок таких заходів, як регулярна участь
у громадських слуханнях, загальних зборах
(68%), участь у просвітницькій роботі (36%),
робота в складі дорадчих органів (27%).
НА ДУМКУ УЧАСНИКІВ опитування,
громадяни
мають
найактивніше
долучатися до впливу на ухвалення та
виконання місцевих рішень у таких сферах:
благоустрій та ЖКГ (59% відповідей),
розподіл і використання бюджету громади
(56%), створення нових робочих місць (51%).

86%
51%

респондентів
погоджуються, що люди
повинні мати більше
впливу на місцеві рішення
респондентів хочуть
особисто мати більше
впливу на ухвалення
рішень на місцевому рівні

У Приморській ОТГ створено «Електронний кабінет приморця». Це електронні
сервіси взаємодії з місцевою владою, що
дозоляють безпосередньо впливати на
розвиток громади та ухвалення рішень.
В електронному кабінеті можна звернути увагу міської ради на проблеми ЖКГ,
зареєструвати е-звернення або петицію,
подати публічний запит, дізнатися про
надання державних послуг онлайн і навіть
відстежити витрати з місцевого бюджету.
Ідею реалізувала ГО «Приморськ 24/7» в
рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування» у 2018 році.
Доступ до сервісів:
www.prim24.in.ua/e-service

Серед 858 опитаних: 37% – чоловіки,
63% – жінки.
Віковий склад респондентів: 16-24 роки
– 98 осіб (11%), 25-35 років – 178 осіб
(21%), 36-55 років – 339 осіб (40%), 56-65
років – 143 особи (17%), 66 років і старші
– 100 осіб (12%).
За видом зайнятості: 66 осіб – учні
старшої школи, студенти (7,7%), наймані
працівники – 388 (45%), підприємці – 48
(5,6%), тимчасово безробітні – 128 (15%),
пенсіонери – 173 (20%).
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Особисте спілкування є важливим каналом отримання інформації для громадян.
30% мешканців громад бажають дізнаватися більше про рішення ОМС та місцеві
новини саме від громадських лідерів чи, наприклад, сільських старост.
81% РЕСПОНДЕНТІВ ЦІКАВЛЯТЬСЯ новинами про рішення, що ухвалює місцева рада,
виконавчий комітет, голова громади.
При цьому жіноча аудиторія має більший
інтерес до такої інформації.
Так, серед опитаних новинами цікавляться
84% жінок та 75% чоловіків. Відзначимо
також, що трохи меншою є цікавість до новин про місцеві рішення в респондентів/ок
молодшої (16-24 роки) і найстаршої (56-65
років) вікових груп.
ЗНАЧНА ЧАСТИНА ОПИТАНИХ мешканців
дізнаються новини про ухвалення місцевих
рішень з електронних ресурсів, зокрема сайту громади, органу місцевого самоврядування – 41% та фейсбук-сторінки громади – 43%.
Крім того, 43% опитаних отримують таку інформацію від членів сім’ї, знайомих, друзів;
з місцевої газети – 39%, з оголошень, у т.ч.
в приміщеннях органів місцевого самоврядування – 19%.

ЧАСТКА ТИХ, ХТО КОРИСТУЄТЬСЯ САЙТОМ ОТГ та фейсбуком для ознайомлення
з новинами про місцеві рішення, є очікувано
вищою серед вікових категорій 16-24, 25-35
та 36-55 років.
Серед респондентів віком 56-65 та більше 66
років значно популярнішими залишаються
місцеві друковані видання (газети, бюлетені). Особисте спілкування є однаково важливим каналом отримання інформації про життя громади для мешканців усіх вікових груп.
ВОДНОЧАС 84% РЕСПОНДЕНТІВ хочуть
отримувати більше інформації про рішення
ОМС та місцеві новини. Цей показник є
однаково високим у всіх цільових громадах і
серед мешканців різних вікових груп.
Найбільш зручними способами отримання
такої інформації опитувані назвали:
місцеві друковані видання (40%), фейсбуксторінка громади (37%), сайт громади (37%),
розміщення інформації на спеціальних
стендах у публічних місцях (36%), поширення
інформації громадськими лідерами та
старостами (30%).

81%
84%

респондентів цікавляться
новинами про рішення,
що ухвалює місцева рада,
виконавчий комітет,
голова громади
респондентів хочуть
отримувати більше
інформації про рішення
ОМС та місцеві новини

*Фото надані учасниками/цями проєкту SDG
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
ДЛЯ ВЕЛИКИХ ГРОМАД інформування мешканців і залучення їх до взаємодії – окремий
виклик. Місцевих ЗМІ немає, інтернет-покриття сягає не всюди, мешканці старшого віку не
користуються фейсбуком і сайтом громади,
розбиті дороги та відсутність внутрішніх транспортних маршрутів обмежують мобільність
людей навіть у межах громади. Як в цих умовах налагодити співпрацю з жителями та дізнатися про їхні потреби?
У Чернігівській ОТГ цю проблему спробували вирішити завдяки виїзним зустрічам із
питань розвитку громади. Як реалізувати цю
практику та яка з неї користь – читайте на с.
122-123 [51: ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ
ГРОМАДИ].

Важливо визначити джерела
інформації та канали комунікацій,
якими користуються різні цільові групи.

А.Синєпольська проводить
опитування цільових груп
проєкту в смт Чернігівка

ІНФОРМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ:
ПРАКТИКИ ЗАПОРІЗЬКИХ ГРОМАД
• телефони «гарячої лінії», запрошення до використання їх для оперативного сповіщення про
проблеми та здійснення громадського контролю (Широківська ОТГ);
• запрошення громадськості до здійснення контролю за якістю будівельних робіт у місті, надання контактних телефонів для повідомлення інформації (Оріхівська ОТГ);
• презентація громадських ініціатив в однойменній рубриці (Чернігівська ОТГ), оприлюднення
інформації про діючі громадські організації (Веселівська ОТГ);
• розміщення новин про діяльність громадської організації та роботу молодіжного хабу в
окремому розділі сайту громади (Остриківська ОТГ);
• публікація матеріалів, підготовлених учасниками гуртка юних журналістів і координаторами
молодіжного хабу (Веселівська ОТГ);
• проведення онлайн-опитувань з метою вивчення потреб мешканців: про внутрішні маршрути
(Широківська ОТГ), про послуги із соціальної підтримки (Веселівська ОТГ), про проблеми в
громаді (для мешканців і представників бізнесу – Гуляйпільська громада).
НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ: сніданок з головою громади (Широківська ОТГ),
година з мером (зустрічі школярів із головою Оріхівської міської ради).
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ВИСНОВКИ
01 Залучення мешканців, впровадження нових форм комунікації влади з громадськістю, сприяння самоорганізації населення належать до пріоритетів об’єднаних громад
Запорізької області, що зафіксовано в їхніх стратегічних документах.
02 Робота з громадськістю часто є несистемною: органи місцевого самоврядування
тільки вчаться ефективній взаємодії та комунікації. Водночас мешканцям бракує досвіду результативної громадської участі, обізнаності про її форми й можливості.
03 Люди цікавляться місцевими новинами та рішеннями, важливими для громади,
бажають отримувати більше інформації з різних джерел (онлайн і офлайн). Головними інформаційними ресурсами при цьому є сайт громади, фейсбук-сторінки, особисте
спілкування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САЙТІВ ГРОМАД
На сайті має бути доступна інформація про
стратегічний план розвитку громади й інші
офіційні документи, що містять інформацію
про цілі та напрями діяльності в ключових
сферах життя громади.
Варто регулярно публікувати новини з життя громади, зокрема ті події та заходи, що
безпосередньо стосуються реалізації стратегічного плану розвитку. Це дозволить
мешканцям відстежити динаміку змін у громаді («Стратегія працює!»), підвищить відчуття громадської причетності та збільшить
можливості для громадського контролю.
Публікуйте новини про діяльність громадських об’єднань, органів самоорганізації
населення, засідання консультаційно-дорадчих органів, молодіжні ініціативи тощо. Так
активні громадські платформи отримають
інформаційну підтримку та зможуть залучити більше мешканців до участі у своїх заходах і проєктах.
Завчасно розміщуйте анонси, запрошення
та офіційні звернення до громадян, що спрямовані на залучення мешканців до спільного
обговорення та ухвалення місцевих рішень.
Не забувайте поширювати таку інформацію
іншими каналами – від друкованих оголошень до електронної розсилки.
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Подавайте тематичну інформацію для громадських об’єднань, ініціативних груп, органів самоорганізації населення. Наприклад,
оголошення при зміни в порядку реєстрації
або звітності громадських організацій, новини про поточну діяльність і реалізовані
проєкти, грантові конкурси, рекомендації
для охочих зареєструвати ОСН тощо. Якщо
доцільно, створіть окремий підрозділ сайту
з переліком діючих громадських організацій
та їхніми контактами.
Також варто додати окремі підрозділи сайту «Громадська рада», «Молодіжна рада» або
аналогічні, якщо при ОМС офіційно створені
такі. Тут будуть доречними основні нормативні документи, що стосуються діяльності
цих консультативно-дорадчих органів, інформація про чинний склад, протоколи засідань
(зборів), рішення і звернення. Це сприятиме
підвищенню прозорості їхньої діяльності та
дозволить належно виконувати покладені
на них функції.
На сайті мають бути інструменти зворотного зв’язку: вказані діючі електронні адреси,
працюють форми для онлайн-звернень. Доброю практикою стане періодичне вивчення громадської думки шляхом онлайн-опитувань, збору пропозицій та проєктів,
онлайн-голосувань.

Розділ

02
ІНФРАСТРУКТУРА
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА Організаційно-правові форми
громадської діяльності

Неформальні об’єднання
Консультативно-дорадчі органи
Громадське сприяння у сфері
муніципальних послуг
Комунікаційні платформи
для співпраці та розвитку

Розділ присвячений особливостям створення і діяльності різних
осередків громадської активності – від безпосередньо передбачених
чинним законодавством до самоорганізованих.
Інформація стане у пригоді як представникам громадянського
суспільства, так і посадовим особам органів місцевого самоврядування,
керівникам і фахівцям комунальних установ.
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ – добровільне
об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб
приватного права для здійснення та захисту
прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема
економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
ФОРМИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ:
Громадська організація (ГО) – громадське
об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
Громадська спілка (ГС) – громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи
приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та
фізичні особи.

•
•

АУДИТОРІЯ

ВАЖЛИВО!

ЗАСНОВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути громадяни України, іноземці
та особи без громадянства, які перебувають
в Україні на законних підставах, які досягли
18 років, а молодіжної та дитячої громадської
організації – 14 років.
ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ) ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.
Засновників має бути не менше 2-х осіб.

ПОПЕРЕДНІЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
ДОКУМЕНТІВ НА РЕЄСТРАЦІЮ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
можна здійснити з використанням
електронного сервісу «Он-лайн
Будинок Юстиції» за посиланням:
https://online.minjust.gov.ua/dokumenty/go
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•

•

•

згуртувати активних, небайдужих людей;
отримати офіційний статус, додаткові права й можливості (на відміну від ініціативних
груп та інших неформальних об’єднань);
посилити вплив на формування місцевих
політик, розроблення стратегій, програм,
локальних нормативно-правових актів,
розвиток громади в цілому;
мати можливість брати участь у грантових
та інших конкурсах, отримувати легальне
фінансування (у т.ч. бюджетне – у випадках, передбачених законодавством);
отримати інші права, передбачені законом
для громадських об’єднань.

ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ МОЖЕ
ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ зі статусом
юридичної особи або без такого
статусу. Якщо ви плануєте отримувати
грантові та інші кошти, брати активну
участь у виробленні місцевої політики,
співпрацювати з місцевою радою,
ініціювати розроблення проєктів рішень –
одразу створюйте юридичну особу.

ЗАКОНОДАВСТВО
• Закон України «Про громадські об’єднання»
• Податковий кодекс України, нормативно-правові акти про реєстрацію юридичних
осіб та ін.

01

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ЗБЕРІТЬ ОДНОДУМЦІВ, ознайомтесь із
Законом України “Про громадські об’єднання”,
впевніться, яка організаційно-правова форма
підходить для реалізації ваших планів. Визначте цілі, завдання і напрями діяльності.
02 ВИЗНАЧТЕ, ХТО САМЕ стане засновником
громадського об’єднання. Пам’ятайте, що після реєстрації засновники втрачають особливі
права щодо управління організацією (на відміну від комерційних товариств) і набувають
права членів (учасників).
03 ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРОЦЕДУРОЮ створення та реєстрації, з переліком документів та
послідовністю дій: як визначити та перевірити
найменування ГО, які установчі заходи провести та які документи ви повинні мати на виході.
04 РОЗРОБІТЬ ПРОЄКТИ ДОКУМЕНТІВ: Статут, протокол установчих зборів, перелік учасників зборів, перелік членів керівних органів,
згода на обрання до складу керівних органів та
ін. За можливості, покажіть проєкти документів юристу та/або фахівцю реєстраційного органу. Можливо, їх доведеться доопрацювати.

У 2013 РОЦІ АКТИВІСТИ МІСТА ПРИМОРСЬК створили незалежний сайт
«Приморськ 24/7», який поступово переріс у справжню громадську платформу.
Невдовзі було зареєстровано ГО «Приморськ 24/7», яка поставила собі за мету
підвищення обізнаності громадян, розвиток е-демократії та партисипації.
Активні приморці вже реалізували
низку проєктів: виграли міні-грант на
встановлення вуличних тренажерів,
провели «Лабораторію міста», оновили
міський сквер. А головне – завдяки їм у
Приморську з’явився креативний простір
«Портал», де сьогодні вирує творче життя,
щотижня проходять кінопокази, тренінги,
цікаві зустрічі.

Фото з сайту
http://www.prim24.in.ua/

05 ПРОВЕДІТЬ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ, розгляньте та зафіксуйте у протоколі всі питання порядку денного та всі рішення, які мають бути ухвалені у відповідності з законодавством.
06 ПОДАЙТЕ НА РЕЄСТРАЦІЮ затверджені
документи (статут, протокол установчих зборів
та інші) державному реєстратору або в місцевий ЦНАП. Зачекайте 5 днів, доки відповідні
дані будуть внесені до реєстру, отримайте виписку (витяг) з державного реєстру.
07 ПОДАЙТЕ ЗАЯВУ до податкової служби
для включення вашого об’єднання до реєстру
неприбуткових організацій (це обов’язково
треба   зробити, якщо ви хочете мати спрощений режим оподаткування та звітування і якщо
плануєте отримувати гранти чи інші кошти).
08 РОЗПЛАНУЙТЕ ДІЯЛЬНІСТЬ хоча б на
перші 3-6 місяців. Це допоможе сконцентруватись на головному й тримати себе в тонусі.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ:
www.prostir.ua
https://www.gurt.org.ua/smart_ngo/
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МОЛОДІЖНА (ДИТЯЧА) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ —
об’єднання громадян віком від 14 до 35 років,
метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних
соціальних, економічних, творчих, духовних та
інших спільних інтересів.
ДИТЯЧІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ —
об’єднання громадян віком від 6 до 18
років, метою яких є здійснення діяльності,
спрямованої на реалізацію та захист своїх
прав і свобод, творчих здібностей, задоволення
власних інтересів, які не суперечать
законодавству, та соціальне становлення як
повноправних членів суспільства.

•

АУДИТОРІЯ

ВАЖЛИВО!

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЧЛЕНІ МОЛОДІЖНИХ ГО:
особи віком від 14 до 35 років.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЧЛЕНИ ДИТЯЧИХ ГО:
особи віком від 6 до 18 років (вступ дітей до
10 років — за письмовою згодою батьків).
Особи старшого віку можуть бути членами
молодіжних та дитячих ГО, якщо їх кількість
у цих організаціях не перевищує 10 відсотків
загальної кількості членів; у виборних органах
— не більше третини.
КОЛЕКТИВНИМИ ЧЛЕНАМИ молодіжних та
дитячих громадських організацій можуть бути
колективи інших молодіжних та дитячих громадських організацій, якщо це передбачено
статутом ГО.

Державна реєстрація громадських
формувань територіальними
органами Міністерства юстиції
України проводиться
за місцезнаходженням
громадського формування
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•

•
•

допомогти активним, здібним дітям та молодим людям у самореалізації, формуванні
їхньої свідомості, вихованні як громадян
своєї країни;
надати можливість брати участь у громадській діяльності, у вирішенні питань, які
стосуються розвитку та забезпечення прав
дітей і молоді на місцевому рівні;
спростити доступ до національних та міжнародних грантових ресурсів, участі у конкурсах, освітніх програмах;
сприяти участі у національних та міжнародних програмах обмінів, волонтерських
рухах, просвітницькій роботі та ін.

ЧЛЕНСТВО в молодіжних та дитячих громадських організаціях (ГО) може бути індивідуальним і колективним.
Молодіжні та дитячі ГО звільняються від
сплати за державну реєстрацію та збору
за реєстрацію їх символіки.

ЗАКОНОДАВСТВО
• Закон України «Про громадські об’єднання»
• Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
• Податковий кодекс України, нормативноправові акти про державну реєстрацію юридичних осіб.

02

МОЛОДІЖНА (ДИТЯЧА) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 В ЦІЛОМУ ПРОЦЕС створення молодіжної
(дитячої) ГО ідентичний заснуванню звичайної
громадської організації, але на місцевому рівні
його можна використати як привід для проведення додаткових заходів із залученням молодих мешканців громади.
02 ДО СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ (ДИТЯЧОЇ)
ГО бажано залучити більш досвідчену особу,
зокрема, якщо ініціаторами є старшокласники, для яких подібна організаційна робота є не
надто знайомою. Це може бути молодіжний
працівник, юрист, фахівець ЦНАП чи представник раніше створеної громадської організації,
якщо такі вже є у вашій громаді.
03 ВРАХУЙТЕ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ щодо заснування та членства відповідно у молодіжній
/ дитячій ГО. Представником, уповноваженим
на подання документів для реєстрації ГО, на
установчих зборах краще визначити повнолітню особу, яка має право здійснювати правочини. Крім згоди на обрання до складу керівних
органів, для найменших членів ГО (віком до 10ти років) знадобиться також письмова згода
батьків власне на членство дітей в організації.  

Обговорення процедури створення
молодіжної організації у Гуляйполі

04 ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО СТВОРЕННЯ ГО
для визначення її цілей і завдань, пріоритетних
напрямів діяльності, формування громадського активу доцільно провести низку публічних
заходів із залученням молоді. Інформацію
щодо цих та інших заходів для молоді ви знайдете у нашому посібнику. Це дозволить виявити справді зацікавлених та охочих до спільної
діяльності хлопців і дівчат, згуртувати їх.

06 ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ та
подальшої реєстрації не відрізняється від звичайної ГО. Не забудьте окремо подати документи для отримання статусу неприбутковості.

05 ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ допоможе визначити проблемні питання та потреби молодіжного середовища, сформулювати
пріоритети й усвідомити, на що в першу чергу
спрямувати зусилля. Це додасть більшої зацікавленості та практичної користі від роботи ГО.

07 ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО ПІДТРИМАННЯ МОТИВАЦІЇ! Добре, якщо громада виділить приміщення або закріпить час у графіку місцевого
хабу, де члени молодіжної (дитячої) ГО зможуть
збиратись для проведення внутрішньо-організаційних чи публічних заходів.
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ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
— представницькі органи, що створюються
жителями, які проживають на території села,
селища, міста або їх частин, для вирішення завдань місцевого значення, передбачених законодавством.
Відповідно до Закону ОСН, можуть створюватись будинкові, вуличні, квартальні, сільські,
селищні комітети, комітети мікрорайонів та ін.
Територія діяльності комітету не може співпадати з територією діяльності відповідної ради
(тобто не можна створити ОСН з територією
діяльності — «вся громада»).

•

створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах
Конституції і законів України;

•

задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом
сприяння у наданні їм відповідних послуг;

•

участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм;

•

залучення жителів до участі у житті громади через впровадження різноманітних
заходів та локальних ініціатив.

АУДИТОРІЯ

ВАЖЛИВО!

МЕШКАНЦІ Й МЕШКАНКИ відповідної території (вулиці, кварталу, села, седища, мікрорайону), які проживають на законних підставах та
мають право голосу.
ІНІЦІАТИВНА ГРУПА зі створення ОСН, яка
представляє інтереси жителів.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ мешканців території, де
створюється ОСН.

СІЛЬСЬКА, СЕЛИЩНА, МІСЬКА, районна в місті рада може наділяти частиною
своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні
кошти, а також матеріально-технічні та
інші ресурси, необхідні для здійснення
цих повноважень, здійснює контроль за
їх виконанням. Для цього ОСН має бути
зареєстрований як юридична особа.

ЗАКОНОДАВСТВО
• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
• Закон України «Про органи самоорганізації
населення»;
Додатково: Статути громад, локальні НПА.

Тренінг для ініціативних груп
зі створення ОСН у Чернігівській громаді
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03

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ІНІЦІАТИВА ПРО СТВОРЕННЯ органу самоорганізації населення (ОСН) до місцевої
ради може надійти від зборів (конференції) жителів за місцем проживання, якщо в них брало
участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають
право голосу.
02 НА ЗБОРАХ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ЖИТЕЛІВ обирається ініціативна група, члени якої будуть
представляти інтереси  учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді. Рішення
приймається більшістю голосів учасників.
03 ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ПОДАЄ до місцевої
ради заяву про створення ОСН, протокол зборів (конференції) про ініціювання створення
ОСН із зазначенням основних напрямів діяльності, а також список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта
та домашньої адреси кожного учасника.
04 МІСЦЕВА РАДА НАДАЄ ДОЗВІЛ на створення ОСН. Питання про створення ОСН розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи
зборів (конференції). У рішенні ради про надання дозволу на створення ОСН визначаються:
назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти ОСН.
05 РІШЕННЯ РАДИ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ
на створення ОСН доводиться до відома жителів у встановленому порядку. Рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН,
якщо ініціювання створення було здійснено з
порушенням вимог, встановлених законом.
Таке рішення може бути оскаржене до суду.
06 ЗА МІСЦЕМ СТВОРЕННЯ ОСН проводяться
наступні збори (конференція), на яких ухвалюється остаточне рішення, затверджується Положення та обирається керівний склад ОСН.
Допомогу у підготовці та проведенні зборів надає виконавчий комітет відповідної ради.

ПРОТЯГОМ 2018 року головами ОСН територіального комітету «Центральний»
в м.Кам’янське було прийнято більше
13 тисяч громадян з різних питань, відпрацьовано 230 листів, звернень, заяв
та скарг від мешканців, проведено 100
прийомів спільно з депутатами міської
ради і 56 прийомів спільно з дільничними
інспекторами поліції.
Організовано понад 300 рейдів з питань
благоустрою прибудинкових територій,
перевірки стану дитячих майданчиків, зовнішнього освітлення територій кварталів та мікрорайонів, 162 збори мешканців
за місцем проживання.
За матеріалами сайту Кам’янської міської
ради: http://kam.gov.ua/

07 ОСН ОБИРАЄТЬСЯ ЗБОРАМИ (конференцією) жителів за місцем проживання на основі
загального, рівного виборчого права шляхом
таємного голосування. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
08 ОСН СТВОРЮЄТЬСЯ У СКЛАДІ керівника,
заступника (заступників) керівника, секретаря,
інших членів. Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини
голосів учасників зборів (конференції). Члени
ОСН   можуть бути достроково відкликані за
рішенням зборів (конференції) жителів або переобрані у разі вибуття з різних причин.
09 ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ОСН визначається строком відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради про створення ОСН
чи затвердженим Положенням про ОСН.
Якщо ОСН створений і зареєстрований як юридична особа, він має можливість отримувати
кошти не лише від місцевої ради, але й з інших
джерел (гранти, благодійні пожертви, спонсори, інші надходження, не заборонені законом).
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КОАЛІЦІЯ (МЕРЕЖА) ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

КОАЛІЦІЯ – неформальне договірне об’єднання громадських організацій, створене для координації діяльності ГО у процесі досягнення
певної мети. Коаліція не має статусу юридичної
особи і не виступає як окремий суб’єкт цивільних чи господарських відносин. Зазвичай коаліція створюється на визначений час (наприклад, в рамках реалізації окремого проєкту) і
має чітко визначені цілі (очікувані результати)
спільної діяльності.
МЕРЕЖА – теж неформальне договірне об’єднання ГО, але зазвичай без заздалегідь визначеного терміну діяльності, яке може об’єднувати громадські організації за територіальною
ознакою, тематичною спрямованістю, приналежністю до певного сегменту (мережа екологічних, молодіжних, правозахисних організацій,
мережа організацій громадянського суспільства Вінниці тощо).

• згуртувати
громадянське
суспільство
навколо вирішення визначеної проблеми,
просування певної ідеї чи досягнення суспільно-корисної мети;
• посилити вплив на органи влади чи органи
місцевого самоврядування для ухвалення
належних рішень у тій чи іншій сфері;
• отримати синергетичний ефект від спільної
діяльності за рахунок об’єднання організаційних, технічних, інформаційних, фінансових, експертних та інших ресурсів організацій-учасниць;
• покращити доступ до інформації, обміну досвідом та поширення знань, створити культуру спільної роботи;
• збільшити можливості для ОГС впливати
на розробку та реалізацію політик на національному, регіональному, місцевому рівнях;
• досягти визначених цілей за рахунок постійної співпраці та організації спільних заходів.

АУДИТОРІЯ
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ та інші громадські
формування, які підтримують проголошені цінності та цілі створення коаліції і готові брати
участь у її діяльності у відповідності з визначеними умовами та правилами.

Підготовка до створення коаліції громадських організацій у Полтаві. Фото з сайту: www.nova.poltava.ua
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ВАЖЛИВО!
Коаліції та мережі ГО, як правило, створюються і діють на основі публічно проголошеного та підписаного меморандуму чи
угоди про співпрацю, які оприлюднюються
під час проведення форуму, круглого столу,
установчих зборів чи іншого заходу. Організації спільно визначають робочі процедури,
механізм фінансування та управління коаліційною діяльністю чи співпраці в рамках
мережі. З часом на основі коаліції чи мережі її учасниками може бути створена громадська спілка.

04

КОАЛІЦІЯ (МЕРЕЖА) ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 НА ПОЧАТКУ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ поставте собі три питання і знайдіть на них прийнятні, зрозумілі для майбутніх членів коаліції
відповіді: Для чого ми це робимо? Що ми хочемо отримати в результаті? Які механізми
задіємо та що конкретно хочемо зробити для
досягнення мети? Це допоможе сформулювати місію коаліції, її мету, завдання та цінності,
на яких все грунтуватиметься.
02 СФОРМУЙТЕ ГРУПУ ОДНОДУМЦІВ, які визачені проблеми теж вважають актуальними й
готові спільно працювати над їх подоланням.
Звісно, вони також мають поділяти цінності,
місію та мету створення коаліції.
03 РОЗРОБІТЬ ДОКУМЕНТ, який зафіксує
створення коаліції — меморандум, хартія тощо.
В цьому документі мають бути чітко описані
місія, цінності, цілі, принципи роботи коаліції
та інші найважливіші питання. У подальшому
це стане вашою спільною “конституцією”, але
скоріш за все не єдиним документом, який знадобиться в роботі.
04 ОБГОВОРІТЬ ТА ПОБУДУЙТЕ СИСТЕМУ
управління спільною діяльністю, вимоги до
внутрішніх комунікацій, правила оприлюднення інформації назовні, план промоції вашої діяльності, зробіть брендування (як мінімум, розробіть логотип і виберіть “коаліційний” шрифт
для публікацій, буклетів та ін.). Визначте, яким
чином ви будете поширювати інформацію про
діяльність коаліції та хто за це відповідатиме.
05 ЗА НЕОБХІДНОСТІ СТВОРІТЬ окремі проєктні команди чи іншу організаційну структуру,
залежно від тематичних напрямів, мети, обсягів роботи та складу команди. Намагайтесь
зробити всередині переважно не вертикально,
а горизонтально побудовані зв’язки.

ПРИКЛАДИ НАЙБІЛЬШ ВІДОМИХ

та результативних коаліцій різного
спрямування:
• Всеукраїнський рух проти політичної
корупції «Під контролем» (більше 70 ГО)
• Всеукраїнська коаліція «Прозорі ради»
(ГО з 18 регіонів України)
• Реанімаційний пакет реформ (РПР) –
національна коаліція за участі ГО з усіх
областей країни (близько 70 членів)
• Коаліція громадських організацій
«Рада експертів» (22 ГО)
• Всеукраїнська ініціатива «За мирний
протест!» (27 організацій-засновниць)
• Партнерство «Новий Громадянин»
(кампанія, яку впроваджує мережа ГО)
• Всеукраїнська ініціатива «Рух Державотворців» (мережа організацій)
Створенню коаліції (мережі) зазвичай
передує ретельна організаційна робота.
06 ОКРЕМЕ ПИТАННЯ — фінансування коаліції. Якщо ви об’єднались в рамках реалізації
певного грантового чи краудфандингового
проєкту, то орієнтуйтесь на відповідний бюджет. Якщо ні, то доцільно вирішити, яким чином організації-учасниці співфінансуватимуть
коаліційну діяльність.
07 РОЗРОБІТЬ І ЗАТВЕРДІТЬ операційний
план, план інформаційної діяльності, етичний
кодекс та інші внутрішні документи, зміст і
склад яких залежить від терміну, на який створено коаліцію, поставлену перед собою ціль та
обрані механізми її досягнення.
08 У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ проблемних питань
старайтесь озвучувати їх одразу, не чекаючи,
доки вони істотним чином почнуть впливати й
перешкоджати спільній роботі.

Нормативно-правові акти, які б встановлювали правила створення та діяльності коаліцій (мереж)
ГО – відсутні. Учасники коаліції (мережі) керуються у своїй роботі загальними нормами законів
«Про громадські об’єднання», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та інших, а також
укладеними в рамках коаліції меморандумами, угодами, внутрішньо-організаційними документами.
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ВОЛОНТЕРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
Учасники практики: ОБ’ЄДНАННЯ «ВОЛОНТЕРИ SOS»
Використані матеріали з сайту Широківської громади

КОНТЕКСТ
До святкування Дня Незалежності в селі Августинівка на Запоріжжі місцева жителька Тетяна
Астахова готувала з дітьми танці та конкурси. Це був 2016 рік. За тією справою спілкувалися
тісно на різні теми, і в тодішньої школярки Оксани Трунової виникла ідея – допомагати дорослим,
які потребують особливої турботи. Ідею підхопили й інші школярі. Діти написали оголошення,
розклеїли їх по селу – і невдовзі до них почали звертатись односельці. Так виникло неформальне
об’єднання «Волонтери SOS».

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ВИЗНАННЯ

ДЛЯ РОБОТИ ОБ’ЄДНАЛИСЯ близько десяти
дітей-волонтерів. Усі – з Августинівки, всі – різного віку. Зважаючи на те, що запит від односельців на допомогу був різним, вирішили розподілити роботу в залежності від складності.
Дорослі – сильніші, тому можуть носити воду
(але не більше 5 літрів за раз) та, наприклад,
рубати дрова, малечі – легша робота: діти 1012 років можуть поратись у дворі, збирати впалі фрукти чи прибирати сміття. Молодша група
восени збирала жолуді, насіння акації для лісництва.

КОЛИ АВГУСТИНІВКА УВІЙШЛА до складу
Широківської об’єднаної територіальної громади, робота волонтерів продовжилась і навіть
вийшла на новий рівень.

ОБ’ЄДНАНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ волонтери багато роблять для свого села – можуть щось
підфарбувати, полагодити, десь прибрати і навести лад – разом це робити і швидше, і веселіше. Між собою діти комунікують через Вайбер
та через старосту, яка координує розподіл і
планування роботи.

НА
ПОЧАТКУ
2018
року
ініціативу
августинівських школярів оцінили й на
національному рівні. «Волонтери SOS» стали
кращою громадською ініціативою України
у номінації «волонтерська діяльність» за
підсумками щорічного конкурсу спілки
«Громадські ініціативи України».

«

Я ХОЧУ, щоб оці діти щось змінювали. Щоб
був центр дозвілля, щоб діти займались в
гуртках, а не сиділи в барі. Всі хочуть змін, а
самі нічого не хочуть робити. Ми показуємо
власним прикладом – що можна змінювати
щось власноруч.
Тетяна Астахова, депутатка Широківської сільської ради, координаторка
«Волонтерів SOS»
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МІСЦЕВІ МЕЦЕНАТИ подарували команді
спеціальні волонтерські рюкзаки з усіляким
корисним приладдям, що може стати в пригоді
під час допомоги односельцям, – рукавичками,
миючими та іншими засобами для прибирання.
Крім того, діти отримали іменну премію голови
громади.

05

ВОЛОНТЕРСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ЗАОХОЧЕННЯ
СТИМУЛЮВАННЯ волонтерської участі молоді у соціальних ініціативах визначено одним з
пріоритетних завдань у Стратегії розвитку Широківської ОТГ до 2022 року.
РАЗОМ З ПАРТНЕРАМИ з числа благодійних
фондів і соціально відповідального бізнесу
Широківська сільська рада створює умови
для заохочення учнівської молоді до волонтерства та соціальної активності. Крім уже
згадуваної премії, це, наприклад, безкоштовне
оздоровлення та поїздки до дитячих таборів
відпочинку на пільгових умовах.
НАДИХНУВШИСЬ ПОЗИТИВНИМ ДОСВІДОМ
августинівських волонтерів, фахівці «Агенції
розвитку Широківської громади» в співпраці з
громадською організацією «Меценат України»
розробили проєкт, спрямований на розвиток
волонтерства серед сільської молоді, та
перемогли з ним у конкурсі соціальних ініціатив.
Зокрема, проєкт передбачає придбання
спеціального спорядження для команди
«Волонтерів SOS», тренінги з лідерства,
проведення конкурсу волонтерських ініціатив
у школах громади та великого молодіжного
форуму до кінця 2019 року.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
У разі організації чи виконання
систематичної волонтерської
роботи доцільно також детально
ознайомитись із Законом України
“Про волонтерську діяльність”.

«

Ми справді Волонтери SOS. Тому що
відгукуємось на будь-яке прохання.
Ми влітку намалювали зебру у селі перед 1 вересням. Влітку двічі на тиждень
прибираємо біля школи, на дитячому
майданчику, на зупинках тому що люди
дуже смітять… На жаль, навіть коли
говориш дорослим – не сміти, вони не
дуже реагують.
Єгор, волонтер
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ІНІЦІАТИВНА ГРУПА
Лідерки групи: Анна Сакун, Тетяна Лагода, Тетяна Гринь, Вікторія
Юдковська, Анна Коляда, м. ГУЛЯЙПОЛЕ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ)

Створення громадської організації, реалізація громадського проєкту та втілення будьякого іншого креативного задуму починається з формування ініціативної групи. Її основу
зазвичай складають декілька людей, які з часом можуть залучати до співпраці дедалі
більше однодумців.
Активні гуляйпільці об’єднались навколо бажання збільшити можливості для молодих
людей в своєму місті. «Ми вважаємо, що старші не повинні вирішувати замість молодших.
Нам потрібна участь молоді», – так вони пояснили свою мотивацію, розпочинаючи навчання
в рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування» в лютому 2019 року. Відтоді
молодіжна ініціативна група провела низку заходів, спрямованих на вивчення потреб молоді
та залучення її до активної взаємодії.

КРОК 1.
УТОЧНИТИ ІНТЕРЕСИ

КРОК 2.
ОБГОВОРИТИ МОЖЛИВОСТІ

ДЛЯ РОЗУМІННЯ ТОГО, що насправді хвилює
молодь, розробили спеціальну анкету та опитали близько 500 осіб, віком від 14 до 36 років.

У КВІТНІ ЦІ ПИТАННЯ були винесені на обговорення в форматі «Світового кафе», участь у
якому взяли старшокласники шкіл міста, студенти, молоді вчителі та фахівці міської ради.

За результатами опитування було визначено
чотири теми: дозвілля, навчання й працевлаштування, здоровий спосіб життя та загалом можливості для молодих людей, які б спонукали повертатися в громаду після здобуття
вищої освіти.

Під час заходу молодіжні робочі групи напрацювали ідеї за кожною з тем, а в ході голосування визначили найбільш актуальні пропозиції, що потребують першочергової уваги влади,
громадськості та самої молоді.
Наприклад, це можуть бути:
• організація туристичних походів
територією громади;
• вирішення проблемних питань
шкільного харчування та інші.
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ІНІЦІАТИВНА ГРУПА
КРОК 3.
РАЗОМ ВТІЛИТИ ІДЕЇ
ЗА ПІДСУМКАМИ ОБГОВОРЕННЯ сформувалися робочі групи для реалізації ідей. Також
визначилися молодіжні лідери й лідерки, готові дізнатися більше про можливості організації в місті показів кіно просто неба, хакатонів,
змагань із кіберспорту. А от пропозицію щодо
проведення інтелектуальних поєдинків серед
старшокласників завдяки молодіжній ініціативній групі реалізували майже одразу після
«Світового кафе».

КРОК 4.
СТВОРИТИ ПРИВОДИ
ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ

Інші ініціативи активних гуляйпільців
• ДОЛУЧИЛИСЯ до Екотижня, що відбувся
в Гуляйпільській ЗОШ №1 в рамках Всеукраїнського проекту ZERO Waste School.
• ЗАПРОПОНУВАЛИ міській раді провести фестиваль фарб «Холі» до Дня молоді – і отримали підтримку! Взяли участь
у організації свята та роботі креативних
локацій.
• ОРГАНІЗУВАЛИ масштабний велопробіг
гуляйпільської молоді до Дня Державного Прапора України та інформаційний
майданчик «Ярмарок можливостей» до
Дня Незалежності.

У ЛИПНІ 2019 ініціативна група розпочала
«Діалоги PROмолодь» – неформальні зустрічі
з обговорення проблем і потреб гуляйпільської
молоді. Усі заходи проходили в різних публічних просторах міста, а долучитися до них могли всі охочі. Так, перша зустріч відбулась у
міському парку. Її учасники й учасниці поспілкувались про те, як працюють молодіжні громадські організації та які проекти цікаві місцевій молоді. Через деякий час молоді активісти
й активістки зібралися в міській бібліотеці на
тренінг «Як бути почутим?». Іншим разом до
«Діалогу» запросили молоді сім’ї з дітьми, щоб
обговорити проблемні питання та можливості
в сфері молодіжного та сімейного дозвілля.

КРОК 5.
ЗГУРТУВАТИ АКТИВНИХ ЛЮДЕЙ
УСІ ЗАХОДИ МАЛИ НА МЕТІ виявити активних гуляйпільців, які готові пропонувати цікаві
ідеї та долучатися до їх втілення. Лідерки ініціативної групи бажають згуртувати таких людей,
щоб створити потужну молодіжну громадську
організацію, проводити спільні заходи та в
майбутньому залучати додаткові кошти на реалізацію соціальних, культурних, освітніх проєктів. Поки що в Гуляйпільській громаді, чверть
населення якої становлять молоді люди віком
до 35 років, такої організації немає.
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ГРОМАДСЬКА РАДА
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ГРОМАДСЬКА РАДА (ГР) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який може
бути утворено, зокрема, при сільській, селищній, міській раді чи відповідному виконавчому
комітеті для сприяння участі громадськості у
формуванні місцевої політики.

•

ГРОМАДСЬКА РАДА ДІЄ на підставі положення, яке затверджується нею на першому
засіданні та погоджується з місцевою радою
(виконавчим комітетом).
НА ПРАКТИЦІ ГРОМАДСЬКІ РАДИ подекуди
створювались також як консультативно-дорадчі органи при сільському (селищному, міському) голові, але зазвичай робота таких рад не
відзначалась довготривалістю, публічністю та
ефективністю.
ГРОМАДСЬКА РАДА ТАКОЖ МОЖЕ бути створена окремо — просто як платформа для координації дій місцевих громадських об’єднань
та інших формувань, але в такому разі вона
не зможе скористатися тими правами та можливостями впливу на розроблення та впровадження місцевої політики, які надає “офіційний” статус консультативно-дорадчого органу.

•
•

•

•
•

АУДИТОРІЯ
ПРЕДСТАВНИКИ ТА ПРЕДСТАВНИЦІ громадських організацій, спілок, інших інституцій
громадянського суспільства, які діють на території відповідної громади. Вони делегуються
до складу громадської ради у відповідності із
затвердженою процедурою.

ВАЖЛИВО
ЧЛЕНИ
ГРОМАДСЬКОЇ
РАДИ
мають
представляти не самих себе (попри
індивідуальне членство), а ті інститути
громадянського суспільства, що їх делегували.
Добре, якщо до громадської ради будуть
делеговані особи, які є експертами у певних
сферах чи напрямах діяльності.
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•

сприяння у проведенні органами місцевого
самоврядування консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
місцевих політик, пріоритетних напрямів
розвитку громади, вирішення актуальних
питань у різних сферах життєдіяльності;
сприяння
реалізації
громадянами
конституційного права на участь в
управлінні громадою;
посилення впливу організацій громадянського суспільства на вироблення і впровадження місцевих політик, стратегій і
програм, сприяння врахуванню органами
місцевого самоврядування громадської
думки;
покращення взаємодії між активною громадськістю і депутатами місцевої ради,
сільським, селищним, міським головою,
виконавчим комітетом, профільними структурним підрозділами;
підвищення прозорості та підзвітності діяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб перед громадою;
проведення відповідно до законодавства
громадського моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування, сприяння залученню представників зацікавлених
сторін до проведення консультацій з громадськістю, моніторингу та оцінки результатів діяльності;
підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації місцевих політик, стратегій і програм, виконання окремих рішень
органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб.
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ГРОМАДСЬКА РАДА
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

КОРИСНО ВРАХУВАТИ

01 СТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ з підготовки установчих зборів за участю представників організацій громадянського суспільства
та ОМС.
02 ОПРИЛЮДНЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНОГО ініціативною групою повідомлення про дату, час,
місце, порядок проведення установчих зборів,
порядок подання заяв для участі в установчих
зборах, відомості про склад ініціативної групи
та прізвище, ім’я, електронну адресу й номер
телефону відповідальної особи.
03 ЗБІР ІНІЦІАТИВНОЮ ГРУПОЮ заяв та інших документів від інституцій громадянського
про наміри взяти участь в установчих зборах.
04 ІНФОРМУВАННЯ ПРО МІСЦЕ І ЧАС
проведення установчих зборів, список
учасників установчих зборів, кандидатури до
складу громадської ради.
05 ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ,
на яких визначається кількісний склад
громадської ради та проводяться вибори
членів громадської ради.
06 ВИДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови міської (селищної, сільської) ради про затвердження складу громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
07 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ЗАСІДАННЯ новообраної громадської ради та обрання її керівних органів.
08 ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОТОКОЛУ установчих зборів та складу громадської ради на офіційному веб-сайті ОМС.
09 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЮ РАДОЮ
Положення про громадську раду та його
погодження з ОМС.
10 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ громадських рад залежить першочергово від
здатності осіб, делегованих до складу ради, до
пошуку порозуміння у визначенні пріоритетів
діяльності, виробленні спільного бачення, цілей, поточної активності та відповідальності
під час виконання обов’язків членів ради.

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ поточної діяльності
громадської ради створюються постійні та
тимчасові комітети, комісії, експертні групи.
ДОДАТКОВО ДО ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду затверджується регламент, який
регулює внутрішні робочі процедури громадської ради та утворених нею структурних одиниць (правління, комітетів, комісій).
ЧАС ВІД ЧАСУ доцільно проводити ротацію
складу громадської ради, особливо якщо
частина членів нерегулярно бере участь
у роботі ради, але на території громади є
активні формування, представники яких хочуть долучитись до спільної діяльності.
ВСІ ЦІ ПИТАННЯ мають бути врегульовані
у положенні про раду чи в регламенті.

ЗАКОНОДАВСТВО
ПОСТАНОВА КМУ від 03.11.2010 № 996
«Про забезпечення участі громадськості
у формуванні та реалізації державної
політики»;
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ консультацій
з громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики (затв.
постановою КМУ від 03.11.2010 № 996);
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду
при міністерстві, іншому центральному
органі виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та
Севастополі державній адміністрації (в ред.
постанови КМУ від 24.04.2019 № 353).
Ці документи, згідно з п.5 постанови КМУ,
застосовуються й органами місцевого
самоврядування у разі створення громадських рад у містах, селищах, селах.
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МОЛОДІЖНА РАДА
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

МОЛОДІЖНА РАДА як молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня утворюється при сільській, селищній, міській, районній у місті (в разі її створення) раді.

1) сприяти:
участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради та її посадових осіб щодо
вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;
залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади шляхом
участі у розробленні та виконанні місцевих
програм у молодіжній сфері;
консолідації молодіжного руху на території
відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці;
співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами,
органами студентського та учнівського самоврядування та іншими інститутами громадянського суспільства;
2) сприяти узгодженості дій місцевої ради у
вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді,
та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;
3) забезпечити вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних
процесів у молодіжному середовищі;
4) долучитись до подання пропозицій щодо
визначення та обґрунтування пріоритетних
напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної
роботи на місцевому рівні, вирішення питань
місцевого значення у зазначеній сфері;
5) залучити соціально активну молодь до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

АУДИТОРІЯ
ДО СКЛАДУ молодіжної ради можуть входити
громадяни України віком від 14 до 35 років,
які є:
ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ,
організацій, що провадять діяльність у сфері
молодіжної політики на території громади (за
згодою);
ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ,
кандидатури яких подаються учнівським або
студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);
ЖИТЕЛЯМИ ВІДПОВІДНОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ, які делегуються до складу молодіжної ради в порядку,
визначеному положенням про молодіжну раду
(за згодою). У разі, коли молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки
установчих зборів.
Рекомендована кількість членів — не більше 35
осіб.

ДУЖЕ ДОБРЕ, ЯКЩО...
...при формуванні молодіжної ради буде
дотримано гендерний баланс — не менше
30% хлопців (чоловіків) або дівчат (жінок)
відповідно;
...до складу молодіжної ради увійдуть не лише
учні місцевих шкіл, але й молодь інших вікових
та соціальних категорій.
*При підготовці цієї практики використані
матеріали сайту  http://youthcouncil.com.ua/
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МОЛОДІЖНА РАДА
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

ЗАКОНОДАВСТВО

01 ОБГОВОРІТЬ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ молодіжної ради з різними зацікавленими сторонами. Рада створюється перш за все для
представництва інтересів молоді. Варто організувати форум чи круглий стіл для обговорення
мети такого органу, роз’яснення його можливостей для громади (молоді, представників депутатського корпусу, активної громадськості).
Залучіть молодь до розробки положення, попередньо вивчивши типове положення, ознайомтесь з досвідом уже діючих молодіжних рад.
02 ПІДГОТУЙТЕ ТА УХВАЛІТЬ рішення про
створення молодіжної ради, затвердіть склад
ініціативної групи з проведення установчих
зборів.
03 ПРОВЕДІТЬ ІНФОРМАЦІЙНУ РОБОТУ серед молоді своєї громади. До інформування
долучіть молодих мешканців та мешканок різних населених пунктів, а не лише з центрального населеного пункту. Можна провести публічні
презентації у школах, коледжах, серед відвідувачів гуртків, місцевого хабу та в інших місцях.
Використайте для цього масові відкриті заходи
— День громади, День села та ін.
04 ОРГАНІЗУЙТЕ ЗБІР ЗАЯВ та додаткових
документів (протоколів про делегування, анкет
тощо) від інституцій громадянського суспільства, органів учнівського самоврядування та
інших формувань, які хочуть делегувати своїх
представників до складу молодіжної ради.
05 ПІДГОТУЙТЕ ТА ПРОВЕДІТЬ установчі
збори, на яких остаточно визначіть за допомогою рейтингового голосування  персональний
склад, затвердіть положення та регламент,
оберіть керівний склад ради, сформуйте постійні комітети і комісії. Після цього персональний склад ради та положення мають бути затверджені (погоджені) відповідною місцевою
радою чи виконавчим комітетом.
06 ЗАТВЕРДІТЬ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ради на
найближчі пів року чи рік та організуйте його
виконання із залученням різних зацікавлених
сторін.

ПОСТАНОВА КМУ від 18 грудня 2018 р. №
1198 «Про затвердження типових положень
про молодіжні консультативно-дорадчі органи» (регіонального і місцевого рівня).
Відповідно до постанови КМУ органи місцевого самоврядування та створені ними молодіжні ради ухвалюють власні положення
на основі типових.
Типове положення доцільно адаптувати
до місцевих потреб, враховуючи специфічний контекст своєї громади (наявність
громадських об’єднань та інших інституцій,
навчальних закладів, їхній територіальний
розподіл тощо).
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ПОВАЖНА РАДА (РАДА СТАРІЙШИН)
ПОВАЖНА РАДА СТВОРЕНА як постійно діючий колегіальний консультаційно-дорадчий
орган при виконавчому комітеті Широківської сільської ради. Це зібрання найбільш досвідчених і авторитетних мешканців і мешканок різних сіл Широківської громади, які готові
долучатися зі своїми думками та пропозиціями до вирішення питань соціального захисту
людей поважного віку, проведення соціально-гуманітарних та інших заходів.
На створення такого органу представників громади надихнула одна з ознайомчих поїздок
до Польщі: у тамтешніх гмінах уже давно діють так звані ради сеньйорів, які об’єднують
активних громадян пенсійного віку.

ЯК СТВОРЮВАЛАСЬ
ПОВАЖНА РАДА

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
В ШИРОКІВСЬКІЙ ОТГ

УПЕРШЕ ІДЕЯ згуртувати поважних мешканців, щоб активніше залучати їх до співпраці в різних питаннях життя громади, виникла ще наприкінці 2017 року. Так утворилась
Рада сеньйорів, що якийсь час діяла як неформальне громадське об’єднання. Коли ж
пізніше взялися за процес розробки її положення, з’явилась інша назва – Поважна
рада, а запропонували її самі жителі.

НА СЬОГОДНІ АКТИВ Поважної ради складають дванадцятеро осіб, які делеговані від
різних сіл Широківської громади. У засіданнях
Поважної ради регулярно беруть участь представники апарату сільської ради, фахівці окремих відділів і комунальних установ.

З липня по вересень 2018 року за підтримки проєкту «Зміцнення демократичного
врядування» в різних селах Широківської
громади відбулися діалогові зустрічі з мешканцями поважного віку.
ЗА ПІДСУМКАМИ ЦИХ ЗАХОДІВ близько 30
осіб виявили бажання долучитися до роботи
Поважної ради. На початку 2019 року відбулось її перше офіційне засідання як консультаційно-дорадчого органу.
Новий статус дозволяє представникам Поважної ради бути своєрідним містком між
жителями та місцевою владою, подавати
свої пропозиції до розвитку населених пунктів громади, брати участь в ухваленні важливих рішень.
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На таких зборах обговорюються серед іншого
й поточні справи громади: які зміни відбулися
в різних населених пунктах, які роботи заплановані, які проблеми на місцях лишаються
невирішеними. Усі озвучені питання одразу
передаються для опрацювання й аналізу спеціалістам громади та сільському голові.
РІШЕННЯ ПОВАЖНОЇ РАДИ  мають рекомендаційний характер для Широківської сільської
ради та її виконавчого комітету і є обов’язковими для розгляду. Зі свого боку мешканці сіл
дізнаються від активістів і активісток Поважної ради важливі новини та корисну інформацію, яку не завжди вдається донести в села за
допомогою газети чи тим паче фейсбуку.
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ПОВАЖНА РАДА (РАДА СТАРІЙШИН)
ІНІЦІАТИВИ
ПОВАЖНИХ МЕШКАНЦІВ
ПОВАЖНА РАДА дозволяє громаді швидше та
якісніше реагувати на потреби старших мешканців і мешканок. Саме за її ініціативи в громаді розпочалась реалізація навчального проєкту «Інститут третього віку», завдяки якому
жителі поважного віку отримують нові знання
та навички. Його перші заходи відбулися ще
наприкінці 2018 року – курси з комп’ютерної
та фінансової грамотності, майстер-класи з
виготовлення ляльок-мотанок. До проведення
комп’ютерних занять для своїх старших колег
навіть долучилися активісти Молодіжної ради.
З вересня 2019 року навчання в Інституті
проводиться за шістьма напрямками, або
факультетами: історичний, літературний, основи здоров’я, правовий, народної творчості,
комп’ютерної грамотності.
Заняття проходять у шести селах громади.
Крім того, в рамках роботи Інституту третього
віку заплановані виїзні заходи для його учасників і учасниць – відвідування театральних
вистав і концертів у місті.

Актив Поважної ради на зустрічі
з керівництвом Широківської ОТГ

ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ ДЛЯ ВСІХ
ТАКІ КУЛЬТУРНИЦЬКІ ЕКСПЕДИЦІЇ включили в програму Інституту після того, як очільниця Поважної ради подала на конкурс громадського бюджету проєкт організації для людей
похилого віку поїздок в обласний академічний театр. Хоча ця ідея не отримала потрібну
кількість голосів, аби бути реалізованою в межах бюджету участі, протягом року для учасників і учасниць Поважної ради все-таки відбулись декілька театральних візитів у сусіднє
Запоріжжя, що стало можливим за підтримки
Широківської сільської ради, КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму»
та місцевих меценатів.
А ось інша ініціатива Поважної ради, подана на
конкурс громадського бюджету, здобула широку підтримку мешканців і потрапила до числа
проєктів-переможців конкурсу!

Під час обговорення проєкту
для громадського бюджету

Поважна рада збирається представити свої
нові проєкти на черговий конкурс, який розпочався у вересні 2019 року.
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НАГЛЯДОВІ РАДИ ПРИ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

НАГЛЯДОВА, АБО ПІКЛУВАЛЬНА РАДА –
консультативно-дорадчий орган, що покликаний всіляко сприяти розвитку закладів освіти,
зокрема контролювати якість освітніх послуг,
стежити за виконанням бюджету школи та навіть залучати додаткові кошти на розвиток.
Створити такий консультаційно-дорадчий орган може засновник відповідного закладу освіти, тобто місцева рада – ухваливши рішення
на сесії. Порядок формування наглядової ради
визначається спеціальними нормативно-правовими актами та установчими документами
закладу освіти.

НАГЛЯДОВА (ПІКЛУВАЛЬНА) РАДА закладу
освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових
ресурсів для забезпечення його діяльності
з основних напрямів розвитку і здійсненню
контролю за їх використанням, ефективній
взаємодії закладу освіти з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування,
науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
Стаття 29 Закону України «Про освіту»
(редакція від 09.08.2019)

АУДИТОРІЯ

ВАЖЛИВО!

НА ПРАКТИЦІ ДО СКЛАДУ таких колегіальних органів зазвичай входять представники
місцевих органів управління освітою та громадських організацій, батьки школярів, успішні
випускники. Членство в наглядовій раді є добровільним та не передбачає фінансової винагороди. Згідно з Законом України «Про освіту»,
до складу наглядової ради не можуть входити
здобувачі освіти (учні) та працівники цього закладу освіти. Інших обмежень до членства Законом не передбачено.

ЗА ЗАКОНОМ «ПРО ОСВІТУ», наглядові
(піклувальні) ради мають право:
• брати участь у визначенні стратегії розвитку
закладу освіти та контролювати її виконання;
• сприяти залученню додаткових джерел
фінансування;
• аналізувати та оцінювати діяльність закладу
освіти та його керівника;
• контролювати виконання кошторису (бюджету) закладу освіти, вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;
• вносити засновнику закладу освіти подання
про заохочення або відкликання керівника
закладу освіти з підстав, визначених
законом;
• здійснювати інші права, визначені законами
чи установчими документами закладу.

Робоче засідання з представниками
наглядових рад у Широківській громаді
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НАГЛЯДОВІ РАДИ ПРИ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

ДОСВІД ШИРОКІВСЬКОЇ ОТГ

01 ІЗ ПОЧАТКУ 2019 року при кожному
освітньому закладі Широківської громади
створено Наглядову раду – таке рішення разом з положенням про наглядову (піклувальну) раду ухвалили на останній грудневій сесії
2018 року за поданням заступниці голови з
питань діяльності виконавчих органів влади.
Згідно з положенням, метою діяльності наглядової ради закладу освіти є залучення широкої громадськості до вирішення питань у
сфері освіти – як безпосередньо, так і через
органи громадського самоврядування.

АКТИВНІ ОРГАНИ громадського самоврядування є при всіх закладах освіти Широківської громади:
• у селі Петропіль наглядова рада долучилась до контролю процесу харчування;
• у Широкому – ініціювала створення
благодійного фонду;
• у селі Володимирівському члени наглядової ради беруть участь у проєкті «Демократична школа».
Додатково для моніторингу якості
харчування в закладах освіти громади
створено тематичну фейсбук-сторінку.
Тут щодня викладаються меню
та фотографії шкільних обідів, а також
сніданків, обідів і полуденків
для вихованців дошкільної ланки.

02 НАГЛЯДОВІ РАДИ при закладах освіти
Широківської ОТГ формуються з окремих
громадян, яких обирають шляхом голосування на загальних зборах (конференції) відповідного закладу. Також у ході голосування призначається голова, який взаємодіє
безпосередньо з директором школи, та секретар. До складу ради входять переважно
батьки школярів та активна громадськість.
03 НАГЛЯДОВА РАДА ДІЄ у інтересах учнів, опікунів і педагогів. Головні її завдання
– сприяння всебічному розвитку та благоустрою школи, пошук і залучення додаткових джерел фінансування, контроль та аналіз
діяльності закладу освіти та його керівника,
у т.ч. контроль за виконанням кошторису,
організація дозвілля й оздоровлення учнів,
захист учасників освітнього процесу та ін..
04 ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ,
повага та відкритість – важливі засади діяльності наглядових рад. Члени наглядової
ради мають право розглядати звернення,
пропозиції та ідеї громадян, що стосуються
роботи закладів освіти.
05 АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ освіти надає
наглядовій раді все необхідне для її правомірної роботи: інформацію про діяльність
школи та затребувану документацію, приміщення для засідань та оргтехніку.

ЗАГАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮ є робота наглядових рад у формі засідань. У Широківській ОТГ їх кількість визначається доцільністю зборів, але не менше 4-х разів на рік.
Засідання наглядової ради також проводяться на вимогу третини її складу. Вони
є правомочними в разі присутності не
менше двох третин членів ради. Рішення
ухвалюються простою більшістю голосів.
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ПІДТРИМКА БЕЗПЕКИ В ГРОМАДІ
Алла СОЛОВЙОВА, ГО «Єдність громади – заможне село», керівник проєкту «Сусідська варта»

ЩО ТАКЕ СУСІДСЬКА ВАРТА?

ІНФОРМУВАННЯ І ЗАЛУЧЕННЯ

«СУСІДСЬКА ВАРТА» передбачає самоорганізацію людей в групи за місцем проживання
для того, щоб оперативно інформувати один
одного та поліцію про потенційні небезпеки.
Ідея налагодити таку партнерську взаємодію
громади та поліції, коли мешканці беруть на
себе частку відповідальності за громадську
безпеку, була реалізована в селах Віта-Поштова та Юрівка Києво-Святошинського району
Київської області.
Ініціатором і провайдером проєкту виступила
місцева громадська організація «Єдність громади – заможне село», яка успішно працює з
2014 року: залучає грантові кошти на розвиток
сіл, сприяє налагодженню міжнародних зв’язків, поширенню культури волонтерства та благодійництва серед місцевої громади.

ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ШИРОКУ громадську
підтримку проєкту, додатково реалізували
інформаційну кампанію. Для популяризації
«Сусідських варт» виготовили та поширили інформаційні матеріали, брендовану продукцію
(брелки, кепки та ін.), вуличні таблички з написами «Тут діє Сусідська варта», корисні магніти на холодильник і настільні календарі – з
переліком телефонів невідкладних служб. Для
цього додатково залучили грантові кошти від
IREX Ukraine.
Крім того, в соціальних мережах запустили
«Марафон історій» під хештегом #Добросусідство_наше_все. За результатами отримали
більше 20 історій про добросусідські відносини
в громаді – їхнім авторам подарували тематичні настільні календарі.

ЧОМУ ЦЕ СПРАЦЮВАЛО?

РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ПРОЄКТ ВКЛЮЧАВ системну роботу з мешканцями різного віку й іншими стейкхолдерами, їхнє інформування, навчання, популяризацію культури добросусідства. Для всього цього
були дібрані нестандартні форми й засоби.
Для прикладу, інформаційно-освітні тренінги
для мешканців провели в форматі «Сусідських
посиденьок з поліцією». Підхід виявився
ефективним: учасники заходів отримали знання та навички, необхідні для своєчасного реагування на потенційні загрози, зрозуміли свою
особисту роль у попередженні злочинів.
Інший цікавий формат –  «Кава з поліцією», неформальні зустрічі з дільничним офіцером, під
час яких жителі могли особисто повідомити
про проблеми, що потребують уваги та втручання поліції.
Ці заходи допомогли успішно запустити
процес самоорганізації мешканців в «Сусідські
варти». На сьогодні це 9 груп сусідських
вартових: вони тісно співпрацюють з органами
поліції, а для постійної комунікації між собою
використовують закриті вайбер-групи «SOS».

РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ В ГРОМАДІ зменшився на 30% за перший квартал 2019 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р. (згідно з
даними поліції Києво-Святошинського району).
На сьогодні діє дев’ять «Сусідських варт» – це
більше 400 родин, які подають приклад самоорганізації та згуртування мешканців для вирішення проблем з безпекою на своїх вулицях і в
громаді в цілому.
90% населення громади охоплено інформаційно-освітньою роботою з громадської безпеки.
Налагоджено ефективну співпрацю громадських організацій, місцевої влади, поліції та
інших ключових учасників задля безпеки та
комфорту всіх мешканців громади.
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ПІДТРИМКА БЕЗПЕКИ В ГРОМАДІ
ПРОЄКТ «СУСІДСЬКА ВАРТА»

ГО «Єдність громади – заможне село»

СИЛА ПАРТНЕРСТВА
«СУСІДСЬКІ ВАРТИ» – чудовий приклад співпраці різних сторін для загального добробуту
громади. У тій чи іншій формі до впровадження заходів проєкту долучилися:

ФАКТОРИ УСПІХУ
ПРОЄКТ СПРИЯЄ змінам у поведінці, формуванню нових цінностей: люди стають відповідальними сусідами. Вони навчаються співпрацювати один з одним та поліцією на засадах
партнерства, отримують корисні знання та
навички, що допомагають їм дбати про власну
безпеку та безпеку інших.
Нині «Сусідські варти» ще й спільно дбають
про освітлення та чистоту громадських місць,
влаштовують толоки, допомагають впоратися
зі сніговими заметами, облаштовують дитячі
майданчики, встановлюють автономні системи відеоспостереження на своїх вулицях.  
Адже коли люди об’єднуються навколо спільних цінностей – їм під силу зробити багато добрих справ заради спільного блага.

Більше інформації про Громадську
організацію «ЄДНІСТЬ ГРОМАДИ –
ЗАМОЖНЕ СЕЛО»:
https://www.facebook.com/villageNGO/

• Віто-Поштова сільська рада – надання організаційної підтримки в цілому;
• Національна поліція України (департамент
патрульної поліції), Управління патрульної
поліції в Київській області – партнери у заходах з безпеки для дітей та молоді;
• Києво-Святошинський районний відділ
поліції, а також громадська формування
«Віта-Захист» – тренінги для «вартових»,
партнери «Сусідських варт» щодо підтримки
безпеки в громаді;
• Юрівська ЗОШ  І-ІІІ ст. та її батьківський комітет – співорганізатори профілактичної
роботи патрульної поліції з дітьми у форматі
«шкільний поліцейський»;
• молодіжна громадська група «Соціальна лабораторія» – розповсюдження просвітницьких матеріалів «від дверей – до дверей»;
• клуб села Віта-Поштова, бібліотеки сіл Віта-Поштова, Юрівка – допомагають при проведенні тренінгів та інформаційних кампаній;
• БФ «Допомоги постраждалим внаслiдок
ДТП» – тренінги для дітей та батьків з домедичної допомоги;
• Рада адвокатів Київської області – проведення дискусійного клубу «Межі допустимої
оборони»;
• моніторингова
кампанія
Асоціації
українських моніторів дотримання прав
людини – інформаційно-освітня зустріч на
тему «Поліція і ти» для старшокласників
Юрівської ЗОШ;
• КП «Віта» – допомога в установці вуличних
стендів, табличок, відеофотокамер, їхнє обслуговування;
• IREX Ukraine – донор за грантом «Громада та
поліція: творимо безпеку разом» (90 тисяч
гривень).
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ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ та культурно-просвітницький осередок для громадян, що
може бути створений на базі місцевого центру
дозвілля, бібліотеки, іншого комунального закладу або громадської організації.
Основне завдання таких центрів – системна
робота з мешканцями, їх активізація, інтеграція та залучення до змінотворчих процесів у
громаді. Тут проводяться тренінги, семінари
та інші заходи на теми громадської участі та
співпраці. У різних формах Центри громадської активності створені на Львівщині, Волині,
Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та в
інших регіонах України – часто за підтримки
донорських організацій.

• забезпечити інституційну сталість громадських ініціатив, створити інфраструктуру для
розвитку громадянського суспільства на
місцевому рівні;

АУДИТОРІЯ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, ініціативних
груп, активні мешканці та мешканки.

МІСЦЕ
ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ може діяти на базі бібліотеки, хабу, будинку культури,
ЦНАП чи навіть при будівлі сільської (селищної) ради.
Це може бути як окрема юридична особа
(комунальний заклад чи установа) зі своїми
працівниками, статутом і кошторисом, так і неформальний осередок – комфортне і доступне
місце зустрічі для активних громадян.
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• надати жителям громади вільний, безкоштовний, зручний простір для громадських зустрічей, спілкування та спільної діяльності,
змістовного дозвілля;
• створити єдиний інформаційний простір для
місцевих громадських організацій, органів
самоорганізації населення, авторів і авторок
проєктів бюджету участі та інших активних
громадян.

У ВАРШАВІ при муніципальних і приватних
закладах створені так звані місця локальної активності (MAL – Miejsca Aktywności
Lokalnej). Це простори для реалізації ідей
мешканців, налагодження добросусідських
відносин та активного дозвілля жителів
різних районів міста. Мешканці можуть
бути як учасниками, так і організаторами
тутешніх заходів; вони ж визначають характер і програму діяльності місць локальної
активності.
Інформація за виданням «Підручник активних мешканців. Як включитись у життя міста?» (Варшава, 2016).
Джерело: https://inicjatywa.um.warszawa.pl
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ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ має
бути максимально відкритий для громадян. Це
значить, що за потреби люди можуть вільно
прийти сюди, щоб отримати додаткову інформацію про форми громадської участі, провести
зустріч чи інший захід, обговорити ідеї та проєкти, зробити щось разом.
02 ПОДУМАЙТЕ, ЯКЕ МІСЦЕ в вашій громаді може стати таким простором? Хто ваша
найперша цільова аудиторія? Де та коли буде
зручно зустрічатися та працювати людям? Чи
потрібний адміністратор для цього місця та хто
може ним бути (бібліотекарі, директор центру
дозвілля, староста тощо)?
03 В ІДЕАЛІ ЦЕНТР громадської активності
має бути відповідно обладнаний – меблями,
технікою
(екран,
проєктор,
один-два
комп’ютери,
можливість
підключення
додаткових ноутбуків, швидкісне інтернетз’єднання), мати міні-бібліотеку та інформаційні
стенди. Створення такого повноцінного
громадського хабу – ідея для грантових
конкурсів і проєктів бюджету участі.

Більше про діяльність центрів
місцевої активності можна
почитати у виданнях Інституту
соціокультурного менеджменту:
• «Центр місцевої активності
для розвитку громади» (2012);
• «Школа громадської участі
для розвитку громад» (2015).
Видання доступні на сайті ІСКМ:
http://www.lac.org.ua/

У Чернігівській ОТГ (Запорізька
область) зацікавлені у долученні
мешканців до розвитку громади

04 ВОДНОЧАС РОЗПОЧАТИ створення центру
можна з простих кроків: виділити приміщення
та базові меблі, підготувати інформаційні
дошки, провести відкриті зустрічі з місцевими
громадськими організаціями, тренінги для
активних мешканців чи збори з питань
розвитку громади.
05 ЗАЛУЧІТЬ МЕШКАНЦІВ до розробки програми діяльності. Запитайте: яких культурних,
просвітницьких, розважальних заходів їм не
вистачає або які вони самі можуть ініціювати.
Складіть план на перші декілька місяців.
06 ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ відрізняється від клубу за інтересами та будинків
культури насамперед тим, що його робота максимально спрямована на виявлення та реалізацію громадських ініціатив, залучення мешканців до процесів розвитку громади. Це варто
врахувати при плануванні програми заходів.

07 ШУКАЙТЕ ПАРТНЕРІВ, які допоможуть
вам із наповненням вашого простору цікавими
подіями, проведенням навчальних заходів, організацією пізнавальних студій для мешканців.
08 ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО ІНФОРМУВАННЯ:
створіть фейсбук-сторінку, висвітлюйте новини
на сайті громади, проведіть «пілотні» заходи
для згуртованих груп мешканців – школярів та
їхніх батьків, освітян, вуличкомів, громадських
активістів, ветеранів тощо.
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «НОВІ КРИЛА»
Автор практики: ПАВЛО МЕДИНА, Громадська організація Молодіжний
ресурсний центр «Нові крила» (м.Нововолинськ, Волинська область)

КОНТЕКСТ
Серед сірих будинків, покинутих промзон, порожнечі соціального-культурного голоду знаходимо
світло у цій сірій пітьмі провінції. Майже в серці міста розташувався молодіжний центр «Нові
крила» – надія для розвитку місцевої молоді, яка прагне не тільки жити за схемою робота-дім-робота-дім, а й прагне якогось самовдосконалення, спільнобачення та спільновідчуття.
Центр було створено в маленькому місті Нововолинськ (Волинська область) у 2015 році. Це маленьке прикордонне місто з купою проблем, які в першу чергу стосуються так званого «відтоку
мізків» з регіону. Коли молоді активісти починали, важко було зібрати навіть 5-10 осіб на якийсь
тренінг чи тим більше акцію.

МЕТА

ХРОНІКА ПОДІЙ

МЕТОЮ ЦЕНТРУ команда бачить створення
умов для сприяння самореалізації наукового,
творчого, політичного, організаційного потенціалу молодих людей. У цих сферах реалізуються проєкти, які допомагають розвиватись
місту та громадянам.

• Команда спочатку нараховувала 4 людей,
які всіма силами намагалися вносити, якісні
зміни в життя молоді міста.
• Запуск проєкту обійшовся нам в 1121 грн.
Це будматеріали для ремонту в приміщенні,
яке надав благодійний фонд.
• В 2015 разом з програмою «Активні громадяни» реалізували перший проєкт #віршована_алея, про який розповідають на центральному телебаченні.
• В 2016 реєструємо громадську організацію.
Запускаємо постійно діючі клуби для молоді.
• В 2017 разом з іншими громадськими організаціями стали засновниками фестивалю
«Княжий», який у 2019 відвідало понад 10
тисяч гостей.
• Зараз ми маємо команду з 20 людей та
близько 20 волонтерів, які безоплатно займаються розвитком міста та молодіжної
політики в цілому.

«

В НАС ЩОТИЖНЯ проходять різні заходи. Робота молодіжного центру увійшла
до десятки переможців всеукраїнського конкурсу «Кращі практики молодіжної роботи в
Україні-2017», а проєкти команди стали фіналістами «Кращих молодіжних практик 2018».
40
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «НОВІ КРИЛА»
ПРИКЛАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТР ВПРОВАДИВ десятки культурних, соціальних та освітніх проєктів, серед яких:
• Віршована алея – Створення алеї з рядками
відомих українських та світових майстрів
слова. Родзинкою було те, що 30% всіх творів
було написано мовою оригіналу (англійська,
французька, польська, німецька та ін.).
• Корисні знаки – виготовлення та розвішування на території міста в пішохідних зонах
мотивуючих знаків: «Купи їй квіти», «Подзвони мамі», «Читай книги», «Прагни кращого»
та інші. Загалом 60 шт.
• Мистецький двір та Креативний простір.
Створення двох відкритих просторів для
змістовного дозвілля молоді. Перший – в
центральному парку замість старого занедбаного танцювального майданчика створили літній відпочинковий простір. Другий –
в дворику коледжу облаштували простір для
відпочинку студентів у теплий час.
• SELO HUB – створенння молодіжного простору в селі Лужниця на базі старого клубу.
Тепер він функціонує для змістовного дозвілля молоді.
• #своє_горнятко – проєкт для розвитку екосвідомості молоді з різних куточків України. Партнери зараз є у Нововолинську,
Володимирі-Волинському, Ковелі, Луцьку,
Червонограді, Львові, Дніпрі, Краматорську,
Корсунь-Шевченківському. Робота з розширення проєкту продовжується й надалі.
РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОСВІТНІ проєкти з запрошеними спікерами та різними програмами.
ПРЕДСТАВНИКИ ЦЕНТРУ є частиною команди засновників фестивалю «Княжий», який в
2019 відбувся в третє і зібрав понад 10 тисяч
людей. Фестиваль поєднує в собі історію та сучасність. Там можна подивитися вибори майстрів старовини, послухати гутірки з відомими
українцями та насолодитися сучасною українською музикою.
КОМАНДА МАЄ ПРОЄКТИ, спрямовані на підвищення екосвідомості, на розвиток “м’яких
навичок” у молоді.

«

ВЕЛИКИМ нашим завданням бачимо
розвиток неформальної освіти серед
молоді та надання їм всіх потрібних в
майбутньому і сьогоденні компетенцій.
Співпрацювали з Корпусом миру,
програмами «Молодіжний працівник»,
«Активні громадяни» та іншими. Також
самі організовуємо відкриті лекції та
воркшопи з соціально важливих тем.

РЕЗУЛЬТАТИ
МОЛОДЬ МІСТА ЗМОГЛА ПОБУВАТИ на проєктах в Польщі, Німеччині, Литві, Естонії, Нідерландах, Грузії, Білорусі та практично в усіх
областях України. Мали змогу переймати та
ділитися досвідом, а потім все це використовувати в розвитку молодіжної політики на місцях.
МОЛОДЬ САМОСТІЙНО ЗАЛУЧАЄ РЕСУРСИ
і реалізовує проєкти, які розвивають місто.
Команда створила 3 відкритих простори та 4 арт-проєкти в місті і для містян,
про які говорять в різних куточках України.
Членів команди запрошено до групи розвитку
стратегії міста.
МІСТО МАЄ КОМАНДУ з 20 молодих людей,
які розвивають місто і приводять сюди інвестиції на розвиток молодіжного руху.
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ПРОЄКТНИЙ ОФІС
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ПРОЄКТНІ ОФІСИ – це навчання з проєктного
менеджменту у школах. Програма «Від ініціативи в школі – до розвитку громади» стартувала у Чернігівській селищній громаді в березні
2018 року. У її рамках проєктні офіси були створені на базі семи навчальних закладів ОТГ.
Команди офісів, до складу яких увійшли найбільш мотивовані учні, батьки та вчителі, під
керівництвом менторів працювали над підготовкою проєктів: визначали потреби цільової
аудиторії, вчилися користуватися методами
локального аналізу, покроково опрацьовували
кожен розділ типової проєктної заявки.
Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці з громадськими організаціями
«Майстерня добробуту» (Остриківська ОТГ) та
«Інститут громадянського суспільства «Ортега-і-Гасет» (м. Токмак), керівник ГО – Наталія
Лалабекова, авторка навчальної програми.

• активізувати молодь, змотивувати до дій
та сформувати в підлітковому колективі командний дух;
• запровадити в навчальних закладах практику неформальної освіти;
• залучити молодь до написання розвиткових
проєктів та навчити їх цьому;
• навчити молодь залучати ресурси на реалізацію власних ідей;
• згуртувати учасників навчального процесу;
• розвинути у молоді лідерські якості.

АУДИТОРІЯ
КОМАНДУ ПРОЄКТНОГО ОФІСУ складають
представники активної молоді, учні 7-11 класів
школи (оптимально, 10-12 осіб), по двоє вчителів і батьків. У процесі своєї діяльності вони
долучають інших представників навчального
процесу чи жителів населеного пункту, у залежності від ініціативи, з якою працює офіс і на
кого спрямований їхній проєкт.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОТЯГОМ РОКУ сім команд проєктних
офісів працювали над своїми ідеями, щоб
публічно представити їх під час соціального
хакатону (конкурсу) та отримати фінансування.
Ініціативу підтримала селищна рада, яка
виділяє з місцевого бюджету гроші для
реалізації проєкту команди-переможця.
Одна з команд Чернігівки, «Коала, що п’є
чай», окремо подала свою заявку до проєкту
«Зміцнення демократичного врядування (ІІ)»
та залучила фінансування для реалізації ідеї із
проведення заходів з підвищення екологічної
свідомості у чернігівчан.
Під час соціального хакатону команди
представили власні проєкти, отримали час
внести до них корективи. Журі конкурсу
оцінювало якість поданих заявок, інтенсивність
роботи команди протягом року та креативність
під час презентації. Перемогла команда з
маленької школи, яка вперше взяла участь
у подібних заходах - Новополтавський офіс
«Молодь майбутнього».
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ПРОЄКТНИЙ ОФІС
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ШУКАЄМО СЕРЕД УЧИТЕЛІВ людину, готову стати ментором. Від компетентності та зацікавленості ментора залежатиме ефективність
роботи офісу, бо саме він координуватиме роботу і навчатиме команду.
02 ПОСИЛЮЄМО ЗНАННЯ МЕНТОРА у сфері
проєктного менеджменту та командотворення, проводимо для нього навчання чи відправляємо на тренінги відповідної тематики.
03 ЗАРУЧАЄМОСЯ ПІДТРИМКОЮ керівництва навчального закладу.
04 ПРОВОДИМО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ школи за
участі всіх учнів середньої і старшої ланок та
педколективу, на яких розповідаємо про проєктний офіс та мотивуємо до участі в ньому.
05 ФОРМУЄМО ПІСЛЯ ЗБОРІВ команду, визначаємо графік її роботи. Зустрічі доцільно
проводити щотижня, оскільки лише регулярність занять дає гарний результат.
06 НАЙПЕРШІ ЗАНЯТТЯ ОФІСУ мають бути
присвячені командотворенню, аналізу потреб
аудиторії для визначення актуальної теми
проєкту.
07 ПРАЦЮЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ за
підтримки менторів, не забуваючи розповідати
іншим про перебіг і результати роботи.

Розроблення й презентація
проєктів учнями шкіл
Чернігівської громади,
які взяли участь
у роботі проєктних офісів

Опис практики і фото:
Альона СИНЄПОЛЬСЬКА, Громадська
організація «Платформа розвитку. Діалог.
Дія. Добробут» (смт Чернігівка, Запорізька
область)
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ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА
Авторка: АНАСТАСІЯ КОНДРАТЬЄВА, засновниця та креативна
директорка платформи Terrain vague (м.Дніпро).

ФОРМАТ
ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА – це майданчик неформальної та додаткової освіти для дітей, молоді,
дорослих або ж широкої аудиторії без вікових обмежень. Хоча саме слово «платформа» ніби й
передбачає існування певного твердого фундаменту, тут ідеться здебільшого про простір комунікації, об’єднання однодумців, спільні інтелектуальні пошуки.
Іншими словами, освітня платформа – це насамперед про попит на знання, спілкування та взаємодію, які є передумовою навчання, а не про стіни, в яких це навчання може відбуватися. Приводом для створення освітньої платформи може стати наявність у громаді ентузіастів-фахівців,
зацікавлених у певній темі, та незадоволені (або задоволені не в повній мірі) культурні, інтелектуальні, комунікаційні потреби жителів.
А часом таким поштовхом може бути просте бажання навчити людей краще розуміти самих себе,
одне одного або ж, наприклад, своє місто.

МЕТА ПРОЄКТУ

ОСВІТНІЙ ІНТЕНСИВ

НАЛАГОДИТИ ДІАЛОГ між містянами та
провайдерами, лідерами сучасних реформ,
дати можливість зрозуміти місто, в якому вони
живуть.

ПРОЄКТ СТАРТУВАВ у жовтні 2017 року як
освітній інтенсив. На першому етапі відбулось
більше 25 освітніх заходів. Події були відкритими, тож загалом їх відвідали понад 600 містян.
Крім того, були сформовані команди постійних
учасників проєкту для поглиблення знань з
урбаністики й урбан-дизайну. Результатом їхньої роботи стали дослідження невизначених
суспільних просторів у Дніпрі та три проєкти їх
реактивації.
ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ: галерея «Артсвіт», «Ксі
Простір», центральна міська бібліотека м. Дніпро, платформа «Київський діалог», кав’ярня
«НІС», Вища школа дизайну та мистецтв ESAD
TALM (Франція).

ЗАВДАННЯ
• познайомити зацікавлену аудиторію з поняттям «місто», дати мінімальний набір інструментів для розуміння урбаністичного
простору і роботи з ним;
• запропонувати базу знань і вмінь (теорія +
практика) для роботи з міським середовищем і соціальним простором;
• забезпечити можливість діалогу між фахівцями, містянами та владою;
• звернути увагу спеціалізованих вишів на
необхідність впровадження якісної урбаністичної освіти та практики;
• виявити шляхи вирішення проблем урбаністичного простору міста Дніпро.
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ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА

«

МИ ЗМОГЛИ ЗАЦІКАВИТИ
не лише професійну аудиторію
(практикуючих архітекторів та
дизайнерів, студентів архітектурного
вишу), але й простих містян від 16 до
70 років. Для багатьох з них проєкт
став поштовхом до активної участі
в якісних змінах міського простору,
початку власної дослідницької
діяльності та подальшого вивченню
урбаністичних студій.

ПРОДОВЖЕННЯ

ДОСВІД TERRAIN VAGUE
TERRAIN VAGUE [теран ваг, у перекладі
з французької «невизначений простір»]
– перший освітній проєкт з урбаністики
у Дніпрі, відкритий та безкоштовний для
всіх мешканців міста. Він присвячений
дослідженню поняття невизначеного
простору на пострадянських територіях.
На відміну від багатьох інших урбаністичних проєктів, Terrain vague від початку
прагнув запросити до співпраці безпосередньо містян.

ПІСЛЯ УСПІХУ інтенсивної частини проєкту було вирішено перетворити Terrain
vague на повноцінну платформу, що працюватиме у двох напрямах: освітня програма
та робоча група з тактичних змін міського
простору. За ініціативи Terrain vague в Дніпрі регулярно проводяться лекції, публічні
дискусії, воркшопи та кінопокази на теми
урбаністики, архітектури, дизайну, культурного менеджменту.
КОМАНДА ПРАГНЕ залучити якомога
більше жителів Дніпра до нового урбанруху, аби разом розуміти, аналізувати та
покращувати рідне місто. З цією метою
в 2019 році урбаністи з Terrain vague
розробили спеціальну настільну гру Militer.

Ідея полягала в тому, щоб допомогти жителям відчути та зрозуміти: це місто належить саме їм, а отже, саме вони можуть
змінити його на краще.
У 2018 р. Terrain vague було відзначено
премією Social Project Awards у номінації
«УРБАНІСТИКА».
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ВИСНОВКИ
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ громадянського суспільства на місцевому
рівні передбачає:
• формування сприятливого правового, нормативного, інформаційного
середовища для роботи громадських
осередків;
• фінансове стимулювання (конкурси
громадських ініціатив, бюджет участі,
програма підтримки органів самоорганізації населення, надання комунальних приміщень для роботи громадських організацій тощо);
• створення платформ громадської
участі, консультативно-дорадчих органів при голові громади, виконавчому комітеті, місцевій раді (громадські,
молодіжні, жіночі ради, ради старійшин, ради підприємців та ін.);
• облаштування громадських просторів, коворкінгів, «третіх місць», де
люди можуть зустрічатися для спілкування та спільної справи;
• інституалізацію громадських ініціатив і платформ, заохочення системної
діяльності та налагодження горизонтальних партнерств;
• просвітницьку роботу з людьми, підвищення рівня обізнаності мешканців
про форми громадської участі;
• пошук і провадження нових дієвих
форм владно-громадської взаємодії і
співпраці.

Представники громад часто говорять
про проблему низької активності населення або окремих його груп (наприклад,
молоді чи підприємців). Проте недостатня активність людей є радше наслідком
інших, менш очевидних проблем, які
існують у громаді. Це, наприклад, недостатня згуртованість, малоефективна
інформаційна та просвітницька робота,
брак громадських місць для спільних зустрічей, відсутність стимулів або досвіду
для системної роботи.
Шукайте причини! Доцільно визначити,
що саме зумовлює недостатню активність жителів у кожному окремому випадку. Наприклад, «молодь не є активною, тому що не бачить перспектив для
себе в своїй громаді». Відповідно, що
варто зробити, щоб молоді люди відчули
себе потрібними в громаді та побачили
можливості для себе – для дозвілля,
розвитку, самореалізації, працевлаштування, самозайнятості?
Вирішення проблеми низької громадської активності потребує комунікації
та вивчення потреб різних груп мешканців. У ситуації «ми створили молодіжний
хаб, але молодь туди не ходить» треба
дізнаватись безпосередньо в молодих
людей: де натомість вони проводять
вільний час, які в них інтереси, що їх
об’єднує, для чого вони готові прийти в
хаб, за яких умов, в який час їм це буде
зручно.

СПРИЯТИ РОЗВИТКУ інфраструктури громадянського суспільства важливо
для активізації та згуртування громадян, гармонійного розвитку самої громади.
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Розділ

03
МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ПОРОЗУМІННЯ
ТА СПІЛЬНОДІЇ
Для активної участі дітей і молоді
Для доброчинної діяльності
Для сімейного дозвілля
Для порозуміння з сусідами
Для людей поважного віку

У цьому розділі зібрані рішення і практики, які допоможуть активізувати
й залучити до спільних заходів представників і представниць різних
категорій мешканців вашої громади.
Для ілюстрації використані приклади заходів та ініціатив, що були
впроваджені в рамках наших проєктів, і досвід інших громад та організацій
з різних регіонів України.
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МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ
ФОРМАТ
ОДНО- АБО ДВОДЕННИЙ ЗАХІД, який надає
учасникам платформу для спілкування й обміну
досвідом, навчання і спільного пошуку відповідей на важливі питання. Добре організований
форум містить декілька змістових частин: презентації, міні-лекції, ділові ігри, майстер-класи,
дискусії або інші. Зміна форматів робить подію
динамічнішою і цікавішою, дозволяє максимально залучити всіх до взаємодії.

МІСЦЕ

ЗАВДАННЯ
• запитати про потреби й інтереси молоді
безпосередньо в самої молоді;
• залучити до спільного вирішення
проблем;
• розказати про можливості неформальної
освіти та громадської участі;
• згуртувати молодіжний актив.

ВАЖЛИВО!

У МОЛОДІЖНОМУ ХАБІ чи коворкінгу, центрі
дозвілля чи навіть на кількох локаціях одночасно. У теплу пору року форум (або окрему
його частину) можна провести просто неба,
наприклад, у центральному парку.

ФОРУМ – це завжди про спілкування,
обмін досвідом і мережування. Тому
важливо створити максимально зручну, психологічно комфортну та безпечну атмосферу для його учасників і
учасниць.

АУДИТОРІЯ

АДАПТУЙТЕ формат і зміст заходу під
переважну цільову аудиторію, для якої
ви організуєте форум.

МОЛОДЬ віком від 14 до 35 років. Мінімальна
рекомендована кількість учасників – 30 осіб.

ФОРУМ –
ЦЕ ЧУДОВА НАГОДА,
ЩОБ СПІЛЬНО З МОЛОДДЮ
РОЗРОБИТИ ДОРОЖНЮ КАРТУ
РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ
ПОЛІТИКИ В ГРОМАДІ

ШУКАЄМО РАЗОМ ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ!
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МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ВИЗНАЧІТЬ ТЕМУ або лейтмотив заходу.
Розробіть програму, виходячи з вашої мети та
наявних ресурсів. Оберіть спікерів, модераторів, тренерів.
02 ПРОДУМАЙТЕ ЗРУЧНИЙ ПРОСТІР; за потреби – декілька локацій. Врахуйте сезон, прогноз погоди, інші умови.
03 ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: проєктор, екран, ноутбук (для презентаційної частини), фліпчарт, папір, маркери, стікери, інші канцтовари, бейджі
для учасників і тренерів.
04 СКЛАДІТЬ СПИСОК УЧАСНИКІВ або цільових аудиторій, які плануєте запросити до
участі. Наприклад, учні 8-11 класів, студенти,
актив молодіжної ради (якщо така є), молоді
фахівці громади, педагоги, представники місцевої ради, профільних відділів, депутати, активісти НУО. Вчасно надішліть запрошення.

Молодіжний форум у Веселівській громаді
Запорізької області «PLATFORMA ДІЙ!», 2019 р.

05 ЯКЩО ВИ ПЛАНУЄТЕ ЗАЛУЧИТИ гостей з
інших населених пунктів або громад, заздалегідь продумайте логістику. Плануйте початок і
завершення заходу з урахуванням часу приїзду
та від’їзду учасників із віддалених сіл (міст).
06 ОРГАНІЗУЙТЕ ХАРЧУВАННЯ, кава-брейки,
питну воду для учасників (залежно від тривалості заходу та вашого бюджету).
07 ПІДГОТУЙТЕ РЕЄСТРАЦІЙНІ АРКУШІ, а
також опитувальник на тему форуму. Це дозволить вам отримати від учасників їхні думки,
пропозиції, враження.
08 ЗАЛУЧІТЬ ВОЛОНТЕРІВ І ВОЛОНТЕРОК
з числа активної молоді для допомоги під час
форуму.
09 ПОДБАЙТЕ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ форуму
у ЗМІ, соціальних мережах, зробіть якісні фотографії.

Презентація проєкту під час Молодіжного
форуму «ТВОЇ ІДЕЇ ЗМІНЮЮТЬ ГРОМАДУ!»,
який відбувся у Широківській ОТГ

49

ХАКАТОН
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ЗАХІД, НА ЯКОМУ ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ
ЛЮДЕЙ збирається для спільного вирішення
важливої проблеми, пошуку інноваційних
рішень або створення нового продукту.
Особливість формату – в інтенсивній роботі
учасників (команд) упродовж обмеженого
часу, що сприяє народженню нестандартних,
креативних ідей. Хакатони беруть початок зі
сфери ІТ: hack – значить «зламувати». Сучасні
хакатони проводяться з різних питань: медичні,
освітні, навіть мистецькі.

•

МІСЦЕ
У МОЛОДІЖНОМУ ХАБІ ЧИ КОВОРКІНГУ,
центрі дозвілля, бібліотеці чи навчальному
закладі (особливо, якщо необхідний доступ до
комп’ютерів та інтернету).

АУДИТОРІЯ
ІНІЦІАТИВНА МОЛОДЬ віком від 14-16 років,
зокрема учні та студенти, які цікавляться дизайном, ІТ, соціальними ініціативами. Також: освітяни, спеціалісти з тематики хакатону, активісти НУО, які прагнуть розвитку у певній сфері.

•
•

розробити цікаві рішення для розвитку
молодіжної сфери або отримати інноваційні ідеї для освіти, дозвілля, спорту чи будьякої іншої сторони життя громади;
сприяти реалізації креативного потенціалу
молодих людей;
надихнути молодь на пошук можливостей
у своїй громаді.

ВАЖЛИВО!
ХАКАТОН – це не лише про спільну
роботу, але й про змагання. Тож на
ньому годиться визначати переможців –
авторів і авторок найбільш інноваційних
рішень, які отримають винагороду та
подальшу підтримку для запуску своїх
проєктів. Навіть якщо під час вашого
хакатону переможе «дружба», важливо
не втратити розроблені рішення й
ініціативи.
ДОПОМОЖІТЬ УЧАСНИКАМ ЗАХОДУ
доопрацювати ідеї та втілити їх у життя,
адже ви саме для цього проводили
хакатон, правда?

МОДИФІКАЦІЇ ХАКАТОНУ
•
•
•
•
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освітній хакатон
хакатон соціальних ініціатив
хакатон молодіжного
підприємництва
медіа-хакатон
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ХАКАТОН
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 УТОЧНІТЬ ФОРМАТ ЗАХОДУ: над чим
саме ви пропонуєте попрацювати вашим учасникам. Рішення для активізації молодіжної
роботи? Ідеї для урізноманітнення шкільного
життя? Екологічні ініціативи? Чи плануєте ви
розробляти ІТ-інструменти (в широкому сенсі)
або не обмежуєтесь ними?
02 ВИБЕРІТЬ КОМФОРТНУ ЛОКАЦІЮ для
заходу та забезпечте робочі місця. Комп’ютери
з доступом до інтернету, потужний wi-fi, достатня кількість розеток або фліпчарти, папір і маркери – залежно від конкретних форм роботи.
03 ОРГАНІЗУЙТЕ КАВА-ЗОНУ. Аби учасники
могли максимально зануритися в роботу, краще не розривати захід перервами, а облаштувати невеличкий простір для вільного відпочинку та легкого перекусу.
04 ЗАПРОСІТЬ МЕНТОРІВ для роботи з командами: модерації мозкового штурму, допомоги з фіксацією та оцінкою ідей, передачі досвіду. Це можуть бути як зовнішні тренери, так
і місцеві фахівці, які знаються на темі заходу,
вчителі, активісти НУО.

Цікавим є  хакатон соціальних
ініціатив. Такий захід можна
провести з фокусом на конкретні
проблеми громади.
Завдання учасників хакатону –
запропонувати їх нестандартні
рішення, у т.ч. ініціативи з
використанням можливостей ІТ,
медіа та громадської взаємодії.
Це може бути створення
цифрових додатків чи онлайнплатформ, проведення
інформаційної кампанії,
флешмобів чи інших акцій.

Обговорюємо важливі для молоді питання

05 ДОДАТКОВО, КРІМ МЕНТОРІВ, для проведення заходу вам потрібні: ведучий хакатону (модератор/ка), спеціалісти з технічної та
ІТ-підтримки, волонтери та їх координатори.
06 ХАКАТОН – СУЧАСНИЙ ЗАХІД, для якого
варто забезпечити сучасний медіа-супровід.
Потурбуйтесь про якісні фотографії або навіть
онлайн-трансляцію подію, інстаграм-сторіз або
інформування в твіттері. До слова, до цієї роботи можна залучити волонтерів і волонтерок з
числа вашої молоді!
07 СТЕЖТЕ ЗА РЕГЛАМЕНТОМ і не заощаджуйте час на презентації й обговоренні
розроблених рішень!

Веселівська громада Запорізької області
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КВЕСТ «МОЯ ГРОМАДА»
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ПОШУКОВА ГРА, в основі якої – послідовне виконання командами або окремими гравцями
заздалегідь підготовлених завдань. Квест – це
пригода, розважальна і пізнавальна водночас.
Це спортивні, інтелектуальні, творчі, а подекуди й екстремальні випробування, об’єднані в
один ігровий маршрут. А тепер спробуємо уявити цей маршрут у просторі вашого села чи
міста – або й всієї громади?

ЩОБ ДІТИ, ПІДЛІТКИ ТА МОЛОДЬ подивилися на місце, де вони живуть, під іншим кутом,
зацікавилися історією своєї громади, відчули
зв’язок зі своїм селом чи містом. Так само
квест – це цікавий і незвичайний спосіб ознайомити з громадою її гостей (наприклад, якщо
ви приймаєте молодіжну делегацію для участі
в форумі).

МІСЦЕ

ВАЖЛИВО!

БУДЬ-ЯКІ ЦІКАВІ, привабливі й разом з тим
безпечні місця. Додатковим елементом гри
може бути розгадування й пошук самих локацій – пунктів виконання завдань. Це можуть
бути архітектурні пам’ятки, мальовничі куточки
природи або об’єкти, з якими пов’язані місцеві легенди та спогади старожилів, – учасники
такого квесту точно дізнаються щось нове про
свою громаду.

УСПІХ КВЕСТУ ЗАЛЕЖИТЬ від цікавості обраних формату, сценарію та завдань. Підготувати все це непросто, зате може бути ще
більш захоплююче, ніж потім проходити ігровий маршрут. Тому планування квесту – це
вже гарний привід для згуртування активної
молоді та безмежний простір для творчості.

АУДИТОРІЯ
УЧАСТЬ У КВЕСТІ можуть брати діти й молодь
різного віку. Головне – щоб сценарій і підготовлені завдання відповідали віковим особливостям та інтересам учасників і учасниць.
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ЧЕРНІГІВКА
ЕКОКВЕСТ

ГУЛЯЙПОЛЕ
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КВЕСТ «МОЯ ГРОМАДА»
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ЩОБ РОЗРОБИТИ ФІРМОВИЙ КВЕСТ для
вашої громади, сформуйте креативну команду.
Запросіть до її складу зацікавлених і обізнаних
людей: молодіжних лідерів, вчителів, бібліотекарів, громадських активістів – усіх, хто допоможе з прокладанням маршруту, підготовкою
завдань, організацією гри.
02 ВКЛЮЧІТЬ ДО КОМАНДИ старожилів громади, яким напевне є що розказати про минуле тутешніх місць. Завдяки їм ви можете отримати цікаві й неочікувані питання для різних
етапів квесту.
03 ВИКОРИСТОВУЙТЕ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
Діти й молодь не відриваються від смартфонів? То спробуйте з користю задіяти ґаджети
у вашому квесті! Наприклад, месенджерами
зручно передавати завдання або підказки для
команд, а публікація учасниками світлин з тематичними хештегами в інстаграмі чи фейсбуці
сприятиме промоції вашої події. За бажання
можна навіть прокласти квестовий маршрут
на гугл-мапі!
04 ДО РЕЧІ, ПРО МАПУ. Це якщо й не обов’язкова, то дуже прикметна деталь квесту. Вона
може бути намальованою, надрукованою чи
інтерактивною. Або ж створення мапи може
бути метою квесту, зокрема якщо йдеться про
мапу туристичних принад, – так ваш квест перетвориться на справжній ПРОЄКТ.
05 ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ КВЕСТУ НЕ ЗАБУВАЙТЕ про безпеку його учасників. Тому заздалегідь узгодьте маршрут, напередодні заходу ще
раз перевірте всі локації. Попередьте команди
про зручний одяг і взуття. Добре мати мобільні контакти всіх учасників для оперативного
зв’язку в разі потреби.

ВАРІАЦІЙ КВЕСТІВ дуже багато,
і ви можете придумувати свої,
комбінуючи різні сценарії, засоби,
ресурси, цілі.

На Тернопільщині до 870-річчя першої
писемної згадки про Шумськ (Шумська
ОТГ) для школярів організували квест
«Історичними стежками Шумщини».
Команди стартували від пам’ятника
Тарасу Шевченку: тут відповідали на
запитання, пов’язані з історією міста,
отримували підказку про наступний
пункт маршруту –  й рухалися далі, до
нових завдань.
З інших локацій були задіяні міська
бібліотека, краєзнавчий музей, церква,
парк, а завершився квест спільним
частуванням.
На згадку про захід усі учасники й
учасниці отримали пам’ятні дипломи та
чашки з краєвидами рідного міста.

ЧЕРНІГІВКА
ЕКОКВЕСТ

ЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ З ФОРМАТАМИ:
велоквест, фотоквест, пошукова
експедиція для блогерів-краєзнавців,
онлайн-квест та інші, на які стане фантазії!
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МІТАП (MEET UP)
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

КОРОТКІ НЕФОРМАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ ЛЮДЕЙ,
які мають однакові інтереси, для обміну досвідом та обговорення цікавих їм питань. Англійське meet up означає «зібратися разом для
спільної справи»: поспілкуватися за кавою, обмінятися новинами, щось запланувати.
Приводи для мітапів зазвичай дуже спонтанні, а тривалість самих зустрічей не перевищує
1-2 годин. На таких заходах не проводять майстер-класи, а виступають з інтерактивними
доповідями. Ще одна особливість формату –
вільний мікрофон.

•

МІСЦЕ

АУДИТОРІЯ

ТАМ, ДЕ МОЖНА СТВОРИТИ невимушену атмосферу та забезпечити спілкування учасників: у молодіжному хабі, в улюбленому парку,
центрі дозвілля, офісі громадської організації.

УЧНІ
СТАРШИХ
КЛАСІВ, СТУДЕНТИ,
працююча молодь, молоді сім’ї, фахівці громади,
активісти. Мітапи можуть проводитися як на
більш загальні теми (наприклад, розвиток
молодіжного волонтерства), так і фахові
(неформальні зустрічі для вчителів або
молодіжних працівників).

Якщо мітап проводиться в навчальному закладі чи бібліотеці, створенню неформальної обстановки варто приділити окрему увагу.

Meet Up під час молодіжного форуму
в смт Веселе Запорізької області

•

•
•

обмінятися досвідом з теми зустрічі чи
проблеми, важливої для аудиторії;
обговорити
майбутню
масштабну
подію з її потенційними учасниками та
волонтерами;
залучити молодь або фахівців до проєктів
або ініціатив, що стартують у громаді;
створити спільноту – для узгодження
спільних дій, встановлення горизонтальної співпраці, взаємодопомоги.

ВАЖЛИВО!
ГОЛОВНЕ НА МІТАПІ – не спікери чи організатори, а тема для обговорення. Саме вона має
згуртувати учасників та учасниць заходу, спонукати до висловлення своїх думок, зокрема
завдяки вільному мікрофону, і мотивувати до
подальшої діяльності в складі спільноти.
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МІТАП (MEET UP)
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 УТОЧНІТЬ ТЕМУ, МЕТУ та цільову аудиторію мітапу. Оберіть зручне місце проведення,
визначіть доцільний регламент (до 2-х годин).
02 ЗАПРОСІТЬ 2-3 СПІКЕРІВ, які зможуть просто, цікаво та доступно розкрити різні аспекти
обраної теми. Наприклад, пояснити проблему,
презентувати можливі рішення, продемонструвати добрі практики.
03 РАЗОМ ЗІ СПІКЕРАМИ приділіть увагу
підготовці доповідей та презентацій. Вони не
мають бути нудними, затягнутими та надто
серйозними. Викидайте зайве, додавайте гумор, орієнтуйтеся на вашу цільову аудиторію
та спілкуйтеся з нею на рівних. Якщо треба, запросіть для цього окремого модератора події.
04 ПРОДУМАЙТЕ, ЯК І КОГО ви будете запрошувати на мітап. Якщо така подія проводиться
у вас вперше, поясніть її потенційним учасникам, що це таке і для чого ви їх збираєте.
05 ВИКОРИСТОВУЙТЕ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
для анонсування вашого заходу: створюйте
фейсбук-події, запрошуйте до неї представників вашої аудиторії, розміщуйте мотиватори
в інстаграмі. Ваш найкращий помічник у цій
справі – ваша активна молодь!
06 ДОБРЕ ОБЛАШТУВАТИ лаунж-зону, де
учасники зможуть випити чаю-кави, роззнайомитися та поспілкуватися. Будуть у нагоді
столик зі стільцями або кілька яскравих пуфів!
07 ОРГАНІЗУЙТЕ ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН – для
запитань, пропозицій та презентації досвіду
учасників. На початку заходу обов’язково проінформуйте гостей про таку можливість. І не
забудьте зафіксувати всі висловлені думки й
коментарі.
08 РОЗКАЖІТЬ ПРО ПОДАЛЬШІ ДІЇ. Результатом мітапу мають стати узгоджені рішення,
нові ініціативи та нові партнерства. Тому на
звершення заходу підбийте підсумки та поясніть учасникам, що буде далі: як долучитися до
майбутніх заходів, де шукати більше інформації
та чи очікувати на новий мітап.

ДОСВІД АКТИВНИХ ГРОМАД
У ШКОЛАХ ШИРОКІВСЬКОЇ ОТГ, що на
Запоріжжі, протягом вересня 2019 року
відбулась серія заходів VO!Meet-up,
або волонтерські мітапи.
Спікерами зустрічей стали
волонтерських
організацій
Запоріжжя.

лідери
міста

Разом з учнями вони говорили про
переваги волонтерства та можливості
започаткування нових доброчинних
ініціатив у громаді.

Діана Бабенко, Аліна Дехтярьова, Єгор
Коробко - активні «Волонтери SOS»

55

ІНСТАГРАМ-ЧЕЛЕНДЖ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

СУЧАСНИЙ І ДІЄВИЙ СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ
цільової аудиторії – насамперед у соціальних
мережах. Працює це приблизно так: людина
робить певну дію, заявляє про неї на своїй
сторінці в фейсбуці чи в інстаграмі й передає
«виклик» своїм друзям, які підхоплюють
ініціативу.
Так поступово до челенджу долучається дедалі більше людей – навіть з інших міст і країн. Звісно, вам необов’язково замахуватися
на всесвітній масштаб, але цілком можливо
в разі потреби поширити ваш челендж на
дружні громади.

•

залучити «просунуту» аудиторію до
вашої соціальної ініціативи;

•

сформувати корисну звичку, використовуючи для цього ігровий привід;

•

перетворити класичний суботник на
сучасний екофлешмоб;

•

популяризувати результати спільної
діяльності активістів;

•

адвокатувати важливе питання, привернувши увагу медіа та громадськості.

МІСЦЕ

ВАЖЛИВО!

ПРОСТІР РЕАЛІЗАЦІЇ – СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, які є популярними серед вашої цільової
аудиторії. Челендж дозволяє чудово поєднати онлайн-активацію та реальні дії.
Для прикладу, в березні 2019 р. інтернет
охопило екологічним флешмобом Trashtag:
люди в різних куточках світу прибирали свої
вулиці, парки, пляжі чи інші громадські простори, робили фотографії в форматі «до й
після» та публікували їх на своїх сторінках з
хештегом Trashtag.

АУДИТОРІЯ
ПІДЛІТКИ Й МОЛОДЬ, активні користувачі
соціальних мереж. Якщо ви запускаєте челендж, добре знати лідерів думки серед вашої
аудиторії: кого варто обов’язково залучити
до вашої ініціативи, щоб привернути увагу
якомога більшої кількості людей.
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ТРИ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО
ЧЕЛЕНДЖУ: ідея – механіка –
промоція.
Варто детально продумати всі три,
якщо ви хочете «кинути виклик»
максимальній кількості людей.
Ідея мусить бути захоплюючою і
мотивуючою, механіка – зрозумілою
та необтяжливою для учасників,
промоція – інтенсивною.
Тому беріться за живі теми, доступно
пояснюйте правила гри, залучайте
лідерів та лідерок думки.
І не забудьте придумати
оригінальний хештег!

20

ІНСТАГРАМ-ЧЕЛЕНДЖ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ВИЗНАЧІТЬСЯ, ЧИ Є ВАШ ЧЕЛЕНДЖ
окремим заходом або ж частиною масштабнішого проєкту. Придумайте тему, уточніть
цільову аудиторію та мету комунікації – що
саме ви хочете отримати від людей.
02 ПРОПРАЦЮЙТЕ МЕХАНІКУ: уявіть собі,
наскільки легко, цікаво та зручно потенційним учасникам та учасницям виконати те,
що від них вимагається. Наприклад, зробити
селфі з щойно прочитаною книжкою легко, а
от сфотографувати з цією ж книжкою свого
котика – не дуже.
03 ЧЕЛЕНДЖІ ЗАЗВИЧАЙ не передбачають
прямої винагороди, проте його учасники
отримують розвагу, популярність або ж
задоволення від співучасті в добрій справі.
Подумайте: що змотивує вашу цільову
аудиторію. За бажання додайте призи, але
обов’язково на початку акції оголосіть, як
визначатиметься переможець (за кількістю
лайків, у ході онлайн-жеребкування тощо).  

РОБИТИ ДОБРІ СПРАВИ – МОДНО!
У Широківській ОТГ провели волонтерський челендж. Умови зовсім
прості: втілити принаймні одну невелику ідею, що покращила б життя
людей навколо, зафіксувати процес і
результати цієї роботи на фото/відео
– і викласти в соцмережі з хештегом
#VO_MEETUP.
Усі учасники отримали запрошення
на волонтерський форум, а найактивніші – пам’ятні призи.
А ще будь-яка громада може просто
виготовити свою «фірмову» інстарамку
і використовувати її для популяризації
будь-яких добрих ідей і корисних справ!

04 ПРИДУМАЙТЕ ЦІКАВИЙ, виразний і легко запам’ятовуваний хештег. Перевірте, чи
не використовували його раніше.
05 ЯКЩО ВАШ ЧЕЛЕНДЖ передбачає заходи офлайн – розказуйте про них у соцмережах, використовуючи ваш унікальний
хештег,   поширюйте новини та фотографії.
Підключіть до поширення інформації тих, хто
знається на соціальних мережах, любить і
вміє у них спілкуватися.

ХЕШТЕГ...
...АБО ҐРАТКИ – СИМВОЛ # перед словом
чи фразою, що часто використовується
в соцмережах та інтернет-комунікаціях
загалом. Хештеги дозволяють групувати
повідомлення за темами та полегшують
пошук тематичних дописів.
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ВЕЛОПРОБІГ АКТИВНОЇ МОЛОДІ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ОДИН З НАЙУЛЮБЛЕНІШИХ І НАЙПОПУЛЯРНІШИХ форматів молодіжних заходів у
громадах. Велопробіг буде доцільним чи не з
будь-якої нагоди: до дня громади та державних
свят, за здоровий спосіб життя та адвокацію
прав людини, для популяризації туристичних
маршрутів або ж самого велосипеда як екологічного транспорту.

ВЕЛОПРОБІГ МОЖЕ БУТИ просто цікавим
приводом, щоб зібрати разом місцеву молодь,
але може мати й окремі суспільні цілі:
• привернути увагу громадськості до важливих тем;
• популяризувати
екологічно
чистий
транспорт або екологічний стиль життя
загалом;
• відірвати школярів від смартфонів і
комп’ютерів.
Велотур історичними чи цікавими природними
місцями допоможе дізнатися більше про
громаду та може бути частиною самостійного
проєкту.

МІСЦЕ
НАЙПРОСТІШИЙ МАРШРУТ можна прокласти безпосередньо в межах села чи міста – такі
пробіги проводяться з певних урочистих дат
або в межах Європейського тижня мобільності. Над картою туристичного велопробігу
доведеться попрацювати, адже треба охопити визначні локації та водночас забезпечити
зручні умови для велосипедистів. Є приклади
організації велотурів у межах громади – коли
маршрут пролягає між кількома селами.

АУДИТОРІЯ
АКТИВНА МОЛОДЬ – як за віком, так і за самовідчуттям; усі, хто підтримує велосипедний
рух і любить гарну компанію.

СТАРТ ВЕЛОПРОБІГУ
У ГУЛЯЙПОЛІ
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ
МОБІЛЬНОСТІ (ЄТМ) – це ініціатива з
популяризації сталих видів транспорту,
яка заохочує керівників громад в
усій Європі в рівній мірі враховувати
потреби пішоходів, велосипедистів та
автомобілістів. Відзначається щороку з
16 по 22 вересня.
ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЄТМ МОЖЕ КОЖНА
ГРОМАДА, яка підпише відповідну
Хартію та зробить щонайменше один
з трьох кроків: організує тиждень
тематичних заходів, започаткує постійну
позитивну транспортну зміну або
проведе 22 вересня День без авто.
Український сайт ЄТМ:
www.mobilityweek.org.ua
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ВЕЛОПРОБІГ АКТИВНОЇ МОЛОДІ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
ПРАКТИКА молодіжної
ініціативної групи
з міста Гуляйполе
Запорізької області
01 ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧІТЬ ДАТУ велопробігу та погодьте її з органами місцевого самоврядування. У нашому випадку це
було 23 серпня – День Державного Прапора.
Сприяння міської ради полегшило вирішення
купи організаційних питань, у т.ч.  узгодження безпечного маршруту та залучення поліції
для супроводу колони велосипедистів.
02 ПРОВЕДІТЬ ІНФОРМАЦІЙНУ КАМПАНІЮ. Ми анонсували захід на ресурсах міської ради, фейсбук-сторінці ініціативної групи
та сайті «Гуляйполе City». За підтримки проєкту «Зміцнення демократичного врядування» надрукували яскраві афіші та вивісили
їх у публічних місцях: на дошках для оголошень, біля бібліотеки, школи мистецтв.

ДОСВІД РІЗНИХ ГРОМАД
МИКОЛАЇВСЬКА ОТГ на Дніпропетровщині в рамках Європейського
тижня мобільності провела велотур
«Велорух єднає громаду».
Маршрут стартував у центральному
селі Миколаївка – і далі пролягав
ще чотирма селами. У кожному
населеному пункті гості дізнавалися
цікаві історичні факти та легенди,
куштували  місцеві страви.
Більше інформації шукайте на сайті
громади чи на інфопорталі
https://petropavlivka.city/

03 ЗАПРОСІТЬ ОСОБИСТО ДРУЗІВ, колег,
знайомих. Залучайте їх до поширення інформації про велопробіг.
04 НЕ ПОЛІНІТЬСЯ САМОСТІЙНО розвідати маршрут! Чи є він зручним, безпечним,
цікавим; де краще стартувати, фінішувати,
робити фотографії. Зробіть контрольну перевірку напередодні велопробігу.
05 ПІДГОТУЙТЕ ЦІКАВИНКИ для учасників. Наприклад, ми зробили наліпки з написом «Я – учасник велопробігу до Дня Державного Прапора України». А ще запросили
фотографа з квадрокоптером  – і отримали
фантастичні світлини з висоти пташиного
польоту!
06 ПОТУРБУЙТЕСЬ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ результатів. На нашому заході була журналістка, яка підготувала репортаж для міського
інтернет-порталу.

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МОЛОДЬ
ГОТУЄТЬСЯ ДО ВЕЛОПРОБІГУ

«

ДОБРОЮ РЕКЛАМОЮ є гарні
світлини з учасниками заходу:
так, нашу публікацію в фейсбуці,
проілюстровану фотографіями,
поширили більше пів сотні людей!»
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МІСТЕЧКО ПРОФЕСІЙ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЗАХІД для дітей та
підлітків, що в інтерактивному форматі дозволяє ознайомитися з багатоманіттям професій
та освітніх можливостей. У 2014 р. заходи національного проєкту «Місто професій» уперше
відбулися в 12 містах, а вже наступного року –
в 25 населених пунктах різних регіонів України.

•

Організувати «Містечко професій» можна і своїми силами – в межах громади, об’єднавши
зусилля органів місцевого самоврядування,
закладів освіти, громадських організацій.

•

МІСЦЕ

ВАЖЛИВО!

ЗРУЧНА, ПРОСТОРА та приваблива територія
– місцевий парк, сквер, площа, спортивний
майданчик. Має бути достатньо місця для
розташування різних локацій та безпечного
пересування учасників. Захід краще проводити
просто неба в теплу пору року, щоб залучити
більше відвідувачів і отримати яскраві
світлини.

АУДИТОРІЯ
ДІТИ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ,
ВИПУСКНИКИ, АБІТУРІЄНТИ, ЇХНІ БАТЬКИ.

•

ознайомити дітей та підлітків з сучасними
професіями та продемонструвати переваги різних видів зайнятості;
спробувати на практиці, як це бути фахівцем у певній справі, а також поспілкуватися зі справжніми спеціалістами різних
галузей;
проінформувати про можливості навчання, отримання вищої та професійно-технічної освіти, розвиток своїх здібностей та
здобуття нових навичок.

СТВОРЮЙТЕ ВІДЧУТТЯ: дайте
можливість не лише побачити чи
почути, а й торкнутися, спробувати,
виготовити щось власноруч,
сформувати нову навичку, пережити
власну мить успіху, уявити себе на
місці фахівця.
Для цього залучайте професіоналів
із різних галузей, додавайте
справжню атрибутику, придумуйте
веселе завдання для кожної із
локацій.
Надихнутися досвідом національного
проєкту «Місто професій» можна
на сайті mistoprofesiy.com.ua

ЮНІ
ІНЖЕНЕРИ
60
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МІСТЕЧКО ПРОФЕСІЙ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 «МІСТЕЧКО ПРОФЕСІЙ» – один зі
складників комплексної профорієнтаційної
програми «Стань успішним у громаді», що
впроваджується за ініціативи нашого відділу
освіти з 2018 р. Завдяки включенню заходу
в цю програму ми мали певне фінансування
на нього й організаційне сприяння сільської
ради.
02 РОЗПОЧИНАЙТЕ ПІДГОТОВКУ ДО ПОДІЇ заздалегідь. Це дозволить вам вчасно
проінформувати потенційних партнерів і запросити їх до участі в заході. Для прикладу,
у нашому «Містечку професій» взяли участь
більше 12 організацій та установ, значна частина яких – з міста Запоріжжя.
03 ОБЕРІТЬ ЗРУЧНЕ МІСЦЕ для проведення заходу. Ми проводили захід у селищі
Відрадне – це один з найбільших населених
пунктів у громаді. Тут багато дітей, і сюди не
дуже складно доїхати з інших сіл та обласного центру.
04 ЗА МОЖЛИВОСТІ ПОЛЕГШІТЬ ЛОГІСТИКУ для учасників з інших територій (трансфер). У цьому вам можуть допомогти органи місцевого самоврядування та партнери з
числа місцевих підприємців.
05 СТВОРЮЙТЕ НАСТРІЙ. Щоб зробити
простір святковішим, ми використали фірмові банери, паперові гірлянди, різноманітні
костюми – і ми отримали десятки яскравих
світлин з усміхненими дітьми та дорослими.
06 «СПРОБУВАТИ ВСЕ!». У нашому «Містечку» можна було на декілька хвилин стати
вогнеборцем, лікарем або кухарем, подивитися в справжній бінокль, покерувати роботом, запустити справжню (ну, майже) ракету
в повітря, дізнатися, як написати проєкт на
громадський бюджет. І ще багато іншого.

СПРОБУЙТЕ ОРГАНІЗУВАТИ
«МІСТЕЧКО ПРОФЕСІЙ» під час
святкування дня громади. У цьому
разі захід матиме не лише профорієнтаційну, але й важливу соціальну
місію: ознайомити дітей та дорослих
із справжніми фахівцями, які щодня
працюють задля розвитку і добробуту вашої громади.
До речі, не забудьте підготувати
подяки для них – за участь у заході
та віддану працю.

МАЙСТЕРНІСТЬ
РЕМОНТІВ

МАЙБУТНІ
ВОГНЕБОРЦІ

Авторка практики та координаторка програми «СТАНЬ УСПІШНИМ У ГРОМАДІ» –
ТЕТЯНА АНТОНЕНКО, спеціалістка відділу освіти Широківської сільської ради.
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ЯРМАРОК МОЖЛИВОСТЕЙ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЯРМАРОК, провідною
темою якого є можливості та пропозиції для
активної молоді. Вони можуть стосуватися
додаткової
та
неформальної
освіти,
самореалізації, громадської участі, молодіжних
ініціатив.
До участі в такому ярмарку варто залучити
діючі місцеві громадські організації, які
працюють із молоддю, або запросити з інших
міст представників НУО, які мають проєкти
для локальних громад. Крім того, на ярмарку
можна презентувати місцеві інструменти
громадської участі (електронні петиції,
громадський бюджет, молодіжна рада) та
навчати молодих людей їх використовувати.

•

АУДИТОРІЯ

•

•

•

ознайомити молодь з діяльністю громадських організацій та молодіжних ініціативних груп;
збільшити обізнаність молодих людей про
можливості участі в житті громади, впливу на місцеві рішення, розвиток свого села
чи міста;
підвищити мотивацію учнів, студентів і
працюючої молоді до отримання додаткових знань і навичок, постійного саморозвитку, спільної суспільно корисної діяльності;
отримати зворотний зв’язок від молоді,
провести опитування про потреби та інтереси молодих мешканців і мешканок
громади.

УЧНІ СЕРЕДНІХ І СТАРШИХ КЛАСІВ,
СТУДЕНТСЬКА ТА ПРАЦЮЮЧА МОЛОДЬ.

МІСЦЕ

Місцеві активісти, волонтери, молодіжні
ініціативні групи – як безпосередні учасники
заходу.

ПРОСТО НЕБА – на центральній площі чи
шкільному майданчику, у сквері, біля ЦНАП.
Або в приміщенні – в хабі, бібліотеці, центрі
дозвілля.
Головна умова – наявність великої кількості
людей, які належать до цільової аудиторії. Тому
найкраще проводити ярмарок можливостей у
межах великих заходів, як-от святкування дня
громади чи Дня Незалежності.
Особливо доречною буде така локація до Дня
молоді.

Знайти нові можливості у своїй громаді
(м.Приморськ, Запорізька область)
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ЯРМАРОК МОЖЛИВОСТЕЙ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ПЛАНУЙТЕ! Тема ярмарку, мета, дата, місце, тривалість, можливі учасники та партнери
– визначіть усе це, перш ніж приступати до креативного наповнення події.
02 ПРОПИШІТЬ ЗАВДАННЯ заходу з урахуванням різних цільових аудиторій. Подумайте:
як зазвичай досягають цих завдань. Наприклад, щоб дізнатися точку зору людей, можна
провести анкетування. Це легко, але нудно. Що
можна змінити в цьому рішенні, аби воно залишалось корисним для вас і водночас було цікавим для вашої аудиторії? Правильно, кольорові
наліпки – як варіант.
03 ОРГАНІЗУЙТЕ ДЕКІЛЬКА ЛОКАЦІЙ у межах вашого ярмарку: виставка громадських
ініціатив, де можна поспілкуватися з лідерами й лідерками НУО, відкритий мікрофон або
творчий простір, куди молоді батьки можуть
завітати з дітками. Що більше інтересів вашої
цільової аудиторії буде враховано – то більше
відвідувачів ви залучите.
04 МОТИВУЙТЕ ДО ВЗАЄМОДІЇ! Підготуйте
невеличкі подарунки для найактивніших відвідувачів і відвідувачок – тих, хто долучився до
опитування, переміг у вікторині або одразу ж
спробував подати електронну петицію.
05 ОРГАНІЗУЙТЕ ТЕМАТИЧНУ ФОТОЗОНУ.
А щоб люди ділилися світлинами в
соцмережах і не забували згадувати ваш
захід, подаруйте їм наклейки-хештеги з назвою
#ЯрмарокМожливостей.

ВАЖЛИВО...

У ГУЛЯЙПОЛІ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ) до Дня Незалежності молодіжна ініціативна група організувала
«Ярмарок можливостей».
Щоб привернути більшу увагу до локації, активістки облаштували фотозону – і не помилились: модна інстаграм-рамка користувалась попитом і
в дітей, і в дорослих. Але головне: всі
вони отримали тематичні листівки
про інструменти громадської участі
та молодіжні ініціативи в місті.
Захід проведено в рамках
проєкту «Зміцнення місцевого
демократичного врядування».

Ярмарок можливостей у Гуляйпільскій МТГ

...ЗБЕРЕГТИ ПОЧАТКОВУ ІДЕЮ ЯРМАРКУ – продемонструвати певні інструменти молодіжної
участі та «продати», тобто мотивувати до подальшого їх використання. Тому приділіть достатню
увагу візуалізації та залученню. Ваша локація має бути помітною і привабливою (зокрема щоб не
загубитися серед інших на великому святі), а також інтерактивною.
МАЄТЕ НАГОДУ РОЗКАЗАТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ молодіжної ради? Проведіть міні-вікторину або
відкритий лекторій. Бажаєте дізнатися, чого не вистачає молоді? Роздрукуйте велику мапу громади та запропонуйте кольорові наліпки, якими можна позначити місця, що потребують змін.
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НАСТІЛЬНА УРБАН-ГРА MILITER
Авторка: АНАСТАСІЯ КОНДРАТЬЄВА, засновниця та креативна
директорка платформи Terrain vague.
Практика реалізована освітньою платформою з урбаністики
Terrain vague за підтримки «Культура Медіальна» та освітньої
програми Y-A-C Youth-Active-City.

ОСОБЛИВОСТІ ГРИ
MILITER – це розважально-навчальна гра, мета якої налагодити живий і продуктивний
діалог між трьома учасниками трансформацій міського простору:
• професіоналами планування – персонаж АРХІТЕКТОР;
• культурними діячами та/або урбан-активістами – персонаж МІЛІТАНТ;
• небайдужими містянами – персонаж ЖИТЕЛЬ.
НАЗВА ГРИ походить від французького дієслова militer [міліте], що значить «діяти, виступати, боротися за щось, активно брати участь у житті спільноти». Такими борцями,
або мілітантами є культурні активісти, які прагнуть позитивних змін у місті. Проте ними
ж цілком справедливо є або можуть стати небайдужі мешканці.

МЕТА І МЕХАНІКА

АПРОБАЦІЯ

КОЖНИЙ
ГРАВЕЦЬ
MILITER
має
пройти через низку труднощів, згадати
або
ознайомитися
з
аспектами
міського планування та реалізувати
власну ініціативу у місті: організувати
перформанс, ревіталізувати покинутий
завод або ж завадити сусіду встановити
лебедів з шин у дворі.

ПОЧИНАЮЧИ З СЕРПНЯ 2019 року,
дослідники платформи Terrain vague разом
із зацікавленими містянами тестували
гру в житлових дворах українських міст.
До цього процесу були залучені Дніпро,
Вільногірськ, Кам’янське, Київ, Вінниця та
інші міста.

ГРА РОЗРОБЛЕНА як інструмент для
гейміфікації   процесу впровадження
учасницьких (партисипативних) практик у
пострадянських містах.
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НАСТІЛЬНА УРБАН-ГРА MILITER
РЕЗУЛЬТАТИ
У ХОДІ ГРИ учасники пройшли експресогляд сучасних урбан-практик, дізналися
про практики для роботи з місцевістю,
теорію урбанізму, свої права як жителів
міста, існування громадських організацій,
що відкриті до співпраці з мешканцями.
MILITER ТАКОЖ МАЄ дослідницький
потенціал, оскільки сприяє розумінню
гравцями дворового простору, його
впливу на мешканців, дозволяє побачити
можливі сценарії розвитку і взаємодії
з сусідськими громадами, стимулює
спільний пошук рішень і розробку нових
ефективних стратегій.
ЗУСТРІЧІ КОМАНДИ TERRAIN VAGUE
з місцевими громадами дали змогу
познайомитися особисто, розбудувати
діалог, разом окреслити «мапу» майбутніх
робіт над простором двору. У майбутньому
планується продовжити роботу з деякими
громадами задля осучаснення та
покращення їхніх територій.

ПАРТНЕРСТВО
ПЛАТФОРМА TERRAIN VAGUE   відкрита
до співпраці.
Якщо ви бажаєте спробувати гру MILITER
або прагнете отримати досвідчених
партнерів для реалізації власних урбанініціатив, шукайте нас у мережі Інтернет і
звертайтесь до наших експертів з питань
трансформації публічних просторів за
участі громади.
Дізнатись більше:
www.facebook.com/terrainvagueplatform/
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ТАБІР
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ВОЛОНТЕРСЬКІ ТАБОРИ ПОПУЛЯРНІ в різних
країнах світу. Це коротко- або довгострокові
(від кількох днів – до двох-трьох місяців
зазвичай) проєкти для молоді, яка прагне
долучитися до позитивних змін у громаді.
Причому творення змін відбувається тут і
зараз  – це може бути відновлення парку або
архітектурної пам’ятки, проведення фестивалю
чи малювання муралів.

•

ГОЛОВНЕ: учасники табору щодня спільно
працюють заради отримання результату, що
є важливим і бажаним для всієї громади. Програма табору також може включати тренінги з
лідерства й розвитку організаційних здібностей, воркшопи з розробки власних проєктів, зустрічі з цікавими людьми тощо. Це поєднання
праці, дозвілля та спілкування з однодумцями.

МІСЦЕ
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ТАБІР – це зовсім не про
спільне проживання в палатках. Це – простір
спільнодії. Тому, за бажання, організувати його
можна в будь-якій громаді, де є потреба в згуртуванні волонтерів для зміни на краще рідного
міста або села.

Ветерани АТО в гостях у волонтерів
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•
•

•

залучити молодь до активного суспільного життя та розвитку своєї громади;
розвинути лідерські, організаційні, комунікаційні навички молодих людей;
отримати конкретний результат співпраці
молоді та дорослих – позитивну зміну тут
і зараз;
сприяти згуртуванню всієї громади навколо спільної справи.

АУДИТОРІЯ
Підлітки, молодь, активісти й активістки волонтерських об’єднань і громадських організацій.

ТЕМАТИКА ТАБОРІВ:
Історичні – табори-реконструкції,
археологічні;
екологічні – захист довкілля, відновлення
зелених зон;
соціальні – робота з дітьми, людьми
поважного віку;
навчальні, зокрема мовні, та культурномистецькі;
лідерсько-організаційні – наприклад, для
проведення локальних фестивалів;
урбаністичні, спрямовані на розвиток
міського простору
«табори змін», що включають тематичне
навчання, розробку й реалізацію проєктів;
а також – спортивні, скаутські, пластові.
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ТАБІР
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 НАЙПРОСТІШИЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ТАБІР можна організувати навіть на базі закладів
освіти або хабу.
02 ПРОДУМАЙТЕ ІДЕЮ ТА МЕТУ табору, його
тривалість, цільові групи та кількість учасників.
Визначіть, який кінцевий результат ви плануєте отримати – що саме покращити в громаді за
допомоги волонтерів. Це має бути діяльність,
яку реально завершити в поставлений термін,
силами ваших волонтерів, за наявних ресурсів.
03 ПРОПРАЦЮЙТЕ ПРОГРАМУ: навчальну й
робочу, дозвілля. Зазвичай «продуктивна» частина табору займає першу половину дня – це
до 4-5 годин спільної праці з перервою на відпочинок і обід.
04 ПОТУРБУЙТЕСЬ ПРО ГАРЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ, перекуси та питну воду для учасників.
05 ВИЗНАЧІТЬ КООРДИНАТОРІВ та інструкторів для організації роботи, помічників з числа досвідчених волонтерів, запросіть тренерів
або цікавих людей для мотиваційних зустрічей.  
06 ОРГАНІЗУЙТЕ ФОТО- І ВІДЕОСУПРОВІД.
Змонтуйте фільм за результатами роботи – це
допоможе вам у промоції табору. Запрошуйте
медіа!
07 ПОДАРІТЬ УЧАСНИКАМ щось на згадку
про табір: фірмові футболки, бандани, значки
чи інші сувеніри.
08 ЗАЛУЧАЙТЕ ІНШИХ МЕШКАНЦІВ до роботи. Добре, коли волонтером, нехай і на короткий час, може стати кожен охочий – це більше
згуртовує громаду, додає цінності результату
спільної роботи.

З 2014 р. ПРОВОДЯТЬСЯ волонтерські табори «Будуємо Україну
разом!» (БУР).
Це програма БО «Львівська освітня
фундація», що через спільну працю
об’єднує активних людей і сприяє
розвитку локальних громад.
Щороку волонтери БУР приїздили
у різні міста та села – і разом з
місцевою молоддю працювали над
відновленням домівок, створенням
молодіжних просторів, благоустроєм
парків.
Більше про ініціативу:
http://bur.lef.org.ua/

Фото з сайту «Будуємо Україну разом!»
http://bur.lef.org.ua/

ВАЖЛИВО!
ПРОГРАМА ТАБОРУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВАШИХ ЦІЛЕЙ І БЮДЖЕТУ, який має враховувати щонайменше такі витрати: матеріали для роботи, обладнання, транспорт, харчування, організація дозвілля та пам’ятні сувеніри для учасників. Залучайте партнерів, які можуть надати вам
фінансову й ресурсну допомогу: місцевих підприємців, депутатів, благодійні фонди. Також ви
можете організувати табір для активної молоді в співпраці з сусідньою громадою або пошукати відповідні грантові конкурси.
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ТАБІР-РЕЗИДЕНЦІЯ «ТАРТАКІВ&ТАРТАК»
Матеріали: ОЛЕНА ЖУКОВА, експертка з культурної спадщини та спікерка табору-резиденції,
представниця науково-методичного центру розвитку музеєзнавства і пам’яткознавства.
Практика: БФ «СОФОС» та БФ «СПАДЩИНА.UA» за підтримки Українського культурного фонду.

КОНТЕКСТ
В Україні налічують понад 170 тисяч архітектурних пам’яток, що потребують порятунку. Одна з таких розміщена в селі Тартаків Сокальського району на Львівщині – гордість усієї громади, ошатний палац Лянцкоронський, збудований у ХІХ столітті. Навколо нього розкинувся великий парк,
що також належить до пам’яток садово-паркового мистецтва.
У 2010 році Тартаківський палац визнали пам’яткою архітектури національного значення. Навіть
з’явився інвестор, готовий створити тут туристично-відпочинковий центр. Проте жодних дій для
відновлення будівлі так і не було здійснено.
І ось у липні 2019 року понад 150 людей – професіонали та громадські активісти, мешканці та
гості громади – зібралися в Тартакові для того, аби сприяти відродженню місцевих пам’яток.

МЕТА

ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ТАБІР-РЕЗИДЕНЦІЯ
«Тартаків&Тартак» стартував як волонтерський
проєкт, що мав на меті згуртувати жителів громади, фахівців, місцеві ЗМІ навколо ідеї збереження та відновлення Тартаківського палацу.
Проєкт не лише виконав поставлені завдання,
а й став унікальним прецедентом для України,
адже подія такого формату й масштабу відбулася вперше.

ФОРМАТ ТАБОРУ-РЕЗИДЕНЦІЇ передбачав
спільне впорядкування палацу та прилеглої
паркової території, влаштування експозиційного open-air простору з демонстрацією результатів наукових досліджень, проведення тренінгів
і панельних дискусій на тему ревіталізації із
напрацюванням у командах пропозицій нового
пристосування пам’ятки.
На території палацу вже були проведені:
«Яблунева неділя» – дегустація випічки, виготовленої спеціально і тільки з локальних яблук.
«Гарбузова неділя» від Тартаківськоі громади
– демонстрація гастро- та арт-варіацій з місцевих гарбузів.
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ВОЛОНТЕРИ ЗА РОБОТОЮ
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«Виноградна неділя» – дегустація домашнього вина, виготовленого спеціально і тільки з локального винограду Тартаківськими газдами.
Мистецький пленер від Львівської художньої
студії «Малювці», де кожен отримав змогу відчути себе творцем та увіковічнити сучасний
Тартаківський палац на папері чи полотні.
Жителі громади залучилися також до обговорення місцевих проблем і спільного пошуку
рішень. Тож Тартаківська практика довела, що
громада – це сила, здатна змінювати світ на
краще! Проєкт завершено, а процес позитивних перетворень триває.

ТАБІР-РЕЗИДЕНЦІЯ «ТАРТАКІВ&ТАРТАК»
ФАКТОРИ УСПІХУ
ЗАХОДИ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО таборурезиденції дозволили:
• об’єднати 50 фахівців зі сфери культурної
спадщини для вироблення ідей щодо
ревіталізації пам’ятки;
• провести освітньо-лекційний інтенсив для
резидентів табору та зацікавлених жителів
села з теми сучасних трендів ревіталізації
культурної спадщини;
• збільшити обізнаність мешканців про
проблеми
культурної
спадщини
та
перспективи її збереження, дати громаді
імпульс до відновлення місцевих пам’яток;
• згуртувати й активізувати молодь, яка
опрацювала наукові матеріали, зібрала
розповіді жителів та ініціювала щонедільні
екскурсії територією палацу та парку;
• винести питання про майбутнє Тартаківського палацу на публічне обговорення місцевою
владою, ЗМІ, представниками туристичної
сфери;
• залучити лідера гурту «Тартак» Олександра
Положинського для участі в заходах проєкту
й тим самим ще більше привернути увагу
ЗМІ;
• перетворити занедбані руїни на об’єкт
туристичного показу.

БУЛО

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ
facebook.com/TARTAKIV
facebook.com/CF.Heritage.UA
sophos.net.ua/projects/tartakiv.html

СТАЛО

«

ПРОЄКТ СТАВ ПРИКЛАДОМ
співпраці громадських організацій
і місцевої влади задля розвитку громади
Тартакова. Він довів ключову формулу
успіху ініціатив у малих громадах:
експертне середовище + підтримка
влади + підтримка громади + імпульс +
цікаві заходи – працює!
Цього достатньо, аби дати поштовх для
відродження будь-якої пам’ятки у будьякій громаді на території України!

ТВОРЧЕ ДОЗВІЛЛЯ

ЩО ДАЛІ?
НАЙБІЛЬШИЙ УСПІХ проєкту полягає в тому,
який імпульс він дав місцевій громаді. Коли волонтери поїхали, жителі згуртувалися, склали
план подальших дій та продовжили роботу!
Протягом двох тижнів щодня від 15 до 30 осіб
приходили до палацу і працювали на території.
Як результат – прибрали сміття, впорядкували
парк, зробили освітлення біля палацу. Активісти громади влаштували яскраві авторські
фотозони та організували креативні зйомки з
місцевими акторами.
Нині завдяки фахівцям благодійного фонду
«Спадщина.UA» та місцевій громаді на території палацово-паркового комплексу щонеділі
проходять благодійні ярмарки, дозвілля для
дітей, тематичні гостини до панів Урбанських,
виставки місцевих митців, частування зі смаколиками, а також атмосферні Тартаківські
фестини.
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ВІД ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ – ДО УЧАСТІ ВСІЄЇ ГРОМАДИ
Автор: ОЛЕКСАНДР МИРОНОВ.
Практика впроваджена Теплицьким районним спортивно-туристичним
клубом «Оріон» на Вінниччині.

КОНТЕКСТ
ВЕЛИКОМОЧУЛЬСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК «КАЗКА» потребував фінансової та фізичної підтримки. Так з’явився волонтерський проєкт «Зробимо у дитячому садочку
казку», ініціатором якого виступив спортивно-туристичний клуб «Оріон», а виконавцями –
громада села Велика Мочулка (Теплицький район Вінницької області).

МЕТА

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ЗГУРТУВАТИ ЗУСИЛЛЯ ГРОМАДИ для
допомоги дитячому садочку, сформувати
небайдуже ставлення жителів до спільних
проблем, а також запропонувати молодим
людям – вихованцям клубу «Оріон» –
можливість самореалізації у волонтерстві
та сприяти розвитку особистості кожного
волонтера.
ПРОЄКТ ДОПОМІГ членам спортивно-туристичного клубу «Оріон» стати волонтерами, готовими до виконання різних робіт у
громаді, та загалом сприяв підвищенню рівня громадської відповідальності.

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОГО ПРОЄКТУ погляди на шляхи вирішення проблем
дитячого садка «Казка» у його працівників і
батьків розходилися.
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Колектив закладу вважав, що надавати допомогу дитсадку мають саме батьки його
вихованців. Ті ж у свою чергу очікували на
вирішення проблеми з боку адміністрації закладу та влади.
Проєкт дозволив змінити установки кожної
зі сторін і поєднав зусилля у спільній
діяльності на користь дітей. Ще одна
особливість: участь у волонтерському
заході взяли молоді люди з інших сіл району,
що змусило деяких дорослих жителів
Великої Мочулки замислитися над власною
пасивністю і мотивувало їх до участі в заході.
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ВІД ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ – ДО УЧАСТІ ВСІЄЇ ГРОМАДИ
ХРОНІКА ПОДІЙ

ЩО В ПІДСУМКУ?

ПІДГОТОВКА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ була
тривалою та кропіткою. Полягала вона у підборі волонтерів для здійснення акції, розподілі обов’язків між ними, придбанні необхідних
матеріалів для проведення ремонтних робіт
(кошти на це надала сільська рада). На волонтерський заклик відгукнулися члени районного
спортивно-туристичного клубу «Оріон», працівники Великомочульської сільської ради та дитячого садка «Казка», рідні вихованців садка,
інші активні жителі.
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ всі юні спортсмени одержали картонні картузи з логотипом
«Волонтер», які були люб’язно презентовані
оріонівцям Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді. Промов не виголошували, мітингу не організовували, а відразу взялися за діло.
РОБОТА ЗНАЙШЛАСЯ ДЛЯ КОЖНОГО: пофарбували паркан навколо дитячого садка,
відремонтували гойдалки та інші конструкції
на дитячому майданчику, наповнили піском
пісочницю, вирубали старе гілля, вирвали суху
траву, полагодили відмостку навколо будівлі,
освіжили колір зовнішніх стін закладу. Насамкінець дорослі помічники порізали дрова, привезені заздалегідь, а юні орієнтувальники допомогли перенести їх у складське приміщення
– тепер садочку ніяка зима не страшна.

ЗАХІД ЗІБРАВ 32 ДОБРОВОЛЬЦІ, які надали
допомогу дитячому садку. Проте зиск від проєкту одержали не лише вихованці садочку, а всі
волонтери, яким випала нагода долучитися до
спільної доброї справи. Захід дав змогу учасникам і учасницям відчути себе одним цілим
та побачити на власні очі, що можна зробити,
якщо за справу взятися гуртом.
ПРОЄКТ НЕ ОБМЕЖИВСЯ лише роботами з
благоустрою та ремонту. Волонтери надали
посильну фізичну допомогу, проте знайшлися
й благодійники, які презентували діткам різноманітні подарунки: іграшки, сувеніри, м’ячі,
настільні ігри, дитячу літературу, комплекти
постільної білизни, картини, навіть вироби оригамі та ляльки, виготовлені власноруч.
СЕРЕД ТИХ, ХТО ПЕРЕДАВ «КАЗЦІ» свої подарунки, – учні та вчителі кількох шкіл Теплицького району, гуртківці Теплицької районної
станції юних техніків, працівники Теплицького
районного Будинку дитячої творчості, вихованці спортивно-туристичного клубу «Оріон»,
фермери та підприємці, студенти вінницьких
вузів, батьки і родичі дітей та працівники самого дитячого садочка. Усі учасники й учасниці
проєкту, юні та дорослі, зробили великий внесок у розвиток волонтерського руху в районі та
області, а життя дітей у рідному селі – дійсно
казковим.

ЩО БУЛО ДАЛІ?
УСПІШНА РЕАЛІЗАЦІЯ проєкту дала змогу
розробити довгострокову волонтерську програму «Сучасному селу – культурне обличчя»
(с.Велика Мочулка, Теплицького району). Велике значення для життєздатності проєкту мав
двадцятихвилинний фільм, відзнятий під час
волонтерського заходу. Так всі його учасники
отримали відеозгадку про спільну роботу. А
спортивно-туристичний клуб «Оріон» за впровадження проєкту отримав відзнаку «Краща
громадська ініціатива України» у номінації
«Краща ініціатива у сфері волонтерства».
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СІМЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ФЕСТИВАЛІ ЛЮБЛЯТЬ ВСЮДИ. Це завжди
яскраве дійство, що збирає разом велику кількість людей, об’єднаних спільними інтересами,
захопленнями, прагненнями.
УНІКАЛЬНІСТЬ СІМЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЮ в
тому, що це насамперед простір для змістовного родинного дозвілля – спілкування дітей
та дорослих, участі в розважальних чи пізнавальних заходах, спільних позитивних емоцій і
вражень. І вже в другу чергу – привід: урочиста
дата, музика й танці, книжки та творчість чи
будь-який інший.

•

МІСЦЕ

ВАЖЛИВО!

ПРОСТО НЕБА – на центральній площі, в улюбленому парку, на великому спортивному майданчику чи деінде, де буде зручно розташувати
локації фестивалю, підключити апаратуру, організувати всілякі зручності для відвідувачів.

АУДИТОРІЯ
ДІТИ ТА ЇХНІ БАТЬКИ, бабусі й дідусі, сім’ї великі та маленькі, активна і творча молодь, любителі змістовного дозвілля – всі жителі й жительки громади, яким близька ідея фестивалю.
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•
•

•

створити відкритий, безпечний і комфортний простір для спілкування та спільної
творчості дітей і дорослих;
популяризувати серед мешканців традиції
позитивного родинного дозвілля;
згуртувати громаду навколо найважливіших цінностей – дитинства, турботи про
близьких людей, родинного порозуміння
та злагоди;
отримати ще один привід для гордощів,
адже сімейний фестиваль може стати візитівкою вашої громади.

ФЕСТИВАЛЬ – КОМАНДНА СПРАВА.
Поставивши за мету зробити такий захід,
знайдіть однодумців – ваш оргкомітет.
РАЗОМ ПРОПИШІТЬ ІДЕЮ та концепцію
заходу, на який бюджет ви розраховуєте,
які основні статті витрат.
ПРОДУМАЙТЕ, ХТО І ЯК буде залучати
учасників, планувати детальну програму,
відповідати за окремі локації, шукати волонтерів і координувати їхню роботу, керувати фінансами, займатися промоцією
події.
СКЛАДІТЬ ПЕРЕЛІК зацікавлених осіб,
організацій та установ, які можуть стати
вашими партнерами.
ПІДГОТУЙТЕ ЛИСТИ про партнерство
або зверніться напряму до осіб, які ухвалюють рішення.
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СІМЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ФОРМУЄМО КОНЦЕПЦІЮ. Для початку:
ідея, мета, завдання фестивалю. Далі уточнюємо цільові аудиторії, формат і масштаб події,
час і місце проведення.
02 СКЛАДАЄМО ПРОГРАМУ залежно від ваших ресурсів та інтересів цільових аудиторій:
концерт, сімейні конкурси та дитячі атракціони,
творчі майстерні, ярмарок домашньої кухні.
03 ОРГАНІЗАТОРОМ ФЕСТИВАЛЮ може бути
як орган місцевого самоврядування, так і громадські організації. Якщо це ГО карще узгодити
проведення заходу з місцевою владою та заручитися її підтримкою. Низку організаційних
питань легше вирішувати через «адмінресурс».
04 СКЛАДАЄМО КОШТОРИС, тобто детальний план витрат вашого заходу: які ресурси та
в якому обсязі вам необхідні для підготовки та
проведення фестивалю. Що треба придбати,
що можна взяти в оренду, що зможуть надати
партнери, як це привезти на місце події?
05 ЗАЛУЧАЄМО НОВИХ ЛЮДЕЙ до складу
оргкомітету. Кого не вистачає вашій команді
для злагодженої підготовки та ефективного
проведення вашого заходу? Пропишіть ролі та
функції. Регулярно збирайте оргкомітет.
06 АНОНСУЄМО ПОДІЮ та її детальну програму в ЗМІ, на сайті громади, розвішуємо афіші,
роздаємо запрошення в школах і дитсадочках.
Вирішуємо питання того, як жителі з інших населених пунктів зможуть потрапити на свято.
07 РОБИМО ФЕСТИВАЛЬ РАЗОМ! Залучаємо до підготовки й участі всіх мешканців громади. Облаштувати територію, прикрасити
локації, приготувати смачні наїдки, провести
майстер-класи – усе це можна зробити разом.
Запросіть до участі місцеві творчі та спортивні
колективи, майстрів і майстринь, виконавців,
письменників.
08 ДОДАЄМО СМИСЛИ. Зробіть так, щоб ваші
відвідувачі не лише добре розважилися, а й
отримали важливу інформацію та сформували
корисну звичку (сортування сміття, конкурс
книгочитання, «Психологічна галявина» тощо).

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ГРОМАДІ
до Дня Конституції проходить фестиваль
«Родинне сузір’я», що поєднує святковий
концерт, патріотичний флешмоб і
ярмарок за участі місцевих майстрів.
Особливістю фестивалю є те, що з
вокальними та іншими творичими
номерами на ньому виступають родинні
колективи (батьки і діти, брати, сестри).
У 2018 р. до підготовки свята долучилась
ГО «Платформа розвитку. Діалог.
Дія. Добробут». Її активістки зробили
творчі локації для малечі – аквагрим,
малювання, моделювання з повітряних
кульок. Ще однією цікавинкою
програми став конкурс «Довга коса»,
у якому перемогли учасниці з різних
старостинських округів.

Фотографії – з фестивалю «РОДИННЕ СУЗІР’Я»

СВІЙ МІНІ-ФЕСТИВАЛЬ «ПРОСТО ЛІТО»
проводять жителі села Замістя тієї ж
Чернігівській ОТГ. Вигадали його місцеві
мами, аби розворушити односельців
та організувати їх для облаштування
дитячого майданчика. При проведенні
другого фестивалю до його організації
також долучилися місцеві депутати, в.о.
старости, працівники сфери культури.
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КІНОЗУСТРІЧІ ПРОСТО НЕБА
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ОСОБЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗУСТРІЧЕЙ – їхня невимушеність: люди збираються, щоб разом
переглянути добре кіно, поспілкуватись, відпочити від робочого дня. Тож і фільми для показів найкраще вибирати такі, що підійдуть для
широкої аудиторії.
МОЖНА ДОДАТИ ДО ПРОГРАМИ перегляду
невеличке обговорення за участі модератора
або організувати відкритий мікрофон чи інтерактивне оцінювання фільму. Можна проводити голосування – й обирати разом із глядачами, яким буде наступне кіно. Кіно об’єднує!

•

МІСЦЕ
БІЛЯ ЦЕНТРУ ДОЗВІЛЛЯ, МІСЦЕВОГО ХАБУ
чи на будь-якій іншій локації, де буде можливо
поставити екран і підключити проєктор, розмістити стільці, пуфи або пледи для глядачів.

В ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ чи в дощову погоду
кінозустрічі організуйте у найближчому центрі дозвілля, молодіжному коворкінгу, хабі.
Добре, якщо такі заходи можна проводити в
один і той же час (день тижня і години обирайте так, що було зручно переважній цільовій аудиторії).

У м. Приморськ кінозустрічі також регулярно
проходять у молодіжному просторі «Портал»
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організувати цікаве, нестандартне,
затишне вечірнє дозвілля для дітей та
їхніх батьків;
презентувати мешканцям громади
найкращі дитячі та сімейні фільми,
стимулювати живе обговорення в родинному колі важливих тем;
зменшити соціальну напругу, згуртувати місцеву громаду.

АУДИТОРІЯ
ДІТИ, ПІДЛІТКИ, МОЛОДЬ, ДОРОСЛІ – прихильники кінематографу та інтелектуального
дозвілля.

ВАЖЛИВО!
ПУБЛІЧНІ КІНОПОКАЗИ, навіть некомерційні, мають здійснюватися відповідно до законодавства про авторське право. Звісно, громада не може
самотужки придбати права на прокат
фільму.
Як же без цього організувати перегляд
кіно в своєму місті чи селі?
Рішення є: створіть кіноклуб!

29

КІНОЗУСТРІЧІ ПРОСТО НЕБА
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 СТВОРІТЬ КІНОКЛУБ. Його можна організувати у вигляді творчого гуртка чи навіть зарєструвати окрему громадську організацію (з
правом або без права юридичної особи).
02 ЗАЛУЧІТЬ ДОСВІДЧЕНИХ ПАРТНЕРІВ.
Нині декілька організацій та проєктів національного рівня підтримують кіноклубний рух
у регіонах. Наприклад, український дистриб’ютор «Артхаус Трафік» створив онлайн-базу
стрічок, до яких можна легально і безкоштовно
отримати доступ, щоб організувати їх показ у
своєму місті чи селі.
Це дозволяє кіноклубам у різних куточках країни проводити як окремі кіноперегляди, так і
кількаденні кінофестивалі.
03 ЩОБ СТАТИ УЧАСНИКОМ МЕРЕЖІ кіноклубів, треба зареєструватися на сайті
kinoklub.org.ua, заповнити анкету та дотриматись нескладних умов показів.
04 ВИКОРИСТАЙТЕ МОЖЛИВОСТІ для різних
цільових аудиторій. Так, свій каталог фільмів,
що розраховані на дитячо-юнацьку аудиторію і
надаються для публічних показів, має  міжнародний «Чілдрен Кінофест».  
Правами на покази фільмів можуть скористатися вчителі, модератори місцевих кіноклубів,
активісти, які працюють з дітьми, та просто
активні батьки.
05 ЩОБ ОТРИМАТИ ПРАВА НА ПОКАЗ фільмів, потрібно подати заявку на сайті фестивалю. До кожного фільму розроблені дидактичні
матеріали, які допоможуть в організації дискусій. Сайт: childrenkinofest.com
06 ОРГАНІЗУЙТЕ ОБГОВОРЕННЯ побаченного, конкурси, голосування тощо. Кіноклуби – це
відкриті, інтерактивні майданчики для спілкування, а не лише для перегляду фільмів.

ДОСВІД ГРОМАД
Громадська організація
«Приморськ 24/7» регулярно
проводить кінопокази в місті
Приморськ.
Влітку 2019 року вони приймали в
себе кінофестиваль «Відкрита Ніч»
(показ проходив у молодіжному
просторі «Портал»). А вже восени
Приморськ став одним з міст,
де відбулась офіційна прем’єра
повнометражного фільму «Ukraïner.
The Movie».

КІНОКЛУБИ МЕДІАПРОСВІТИ
ЩЕ ОДНА ЦІКАВА МОЖЛИВІСТЬ – долучитися до всеукраїнської Мережі Docudays UA. Це
кіноклуби   медіапросвіти, які створюють для
правопросвіти громадян, популяризації документального кіно й активізації діалогу про права людини в різних куточках нашої країни.
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ може громадська організація або установа (наприклад,
школа чи бібліотека) з будь-якого міста чи
села. Головне – мати приміщення й техніку, необхідні для роботи (екран, проєктор, ноутбук),
а також відповідальних модераторів, які готові
брати участь у тренінгах з медіапросвіти.
ЗАРЕЄСТРОВАНІ КІНОКЛУБИ щороку безкоштовно отримують нову добірку з колекції
фільмів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Більше інформації на сайті:
docuclub.docudays.ua/create/how/
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СІМЕЙНИЙ ПІКНІК
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

НА ВІДМІНУ ВІД ФЕСТИВАЛЮ, сімейний
пікнік не передбачає сценічної програми та
є значно меншим за масштабом. Але водночас – не менш інтерактивним і динамічним.

•

Заходи, що проводяться під такою назвою в
різних містах і громадах, зазвичай включають у себе майстер-класи для дітей і дорослих, велоперегони, квести, спортивні змагання, рухливі та/або настільні ігри, вуличні
лекторії, психологічні та комунікативні клуби, конкурси й розіграші для всієї родини. Є
навіть приклади проведення свята першого
вересня в форматі сімейного пікніка.

ВАЖЛИВО!
ЗВІСНО, ЯКИЙ ЖЕ ПІКНІК без печеної картоплі, барбекю або справжньої фудзони?
Якщо ви хочете зберегти цю складову в
програмі вашого заходу, продумайте, як доречніше буде організувати частування.
ВИКОРИСТОВУЙТЕ СІМЕЙНІ СВЯТА (фестивалі, пікніки), щоб підвищити свідомість
громадян. Привчайте до роздільного збору
сміття, відмови від пластику, екологічного
спілкування в родині та з сусідами, уважного ставлення до свого здоров’я, дотримання правил пожежної безпеки. Якщо у вашій
громаді впроваджено бюджет участі, організуйте тематичну локацію: розкажіть жителям, як написати власний проєкт, або прорекламуйте ідеї, які вже можна підтримати.
ПРИДІЛІТЬ ОКРЕМУ УВАГУ дотриманню
правил пожежної безпеки та збереженню
безалкогольного формату свята.
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створити простір для активного і змістовного сімейного дозвілля;
замінити застарілі формати – шкільні лінійки, урочистості до Дня захисту дітей,
однотипні концерти – на більш сучасні й
людяні;
згуртувати мешканців вулиці чи кварталу,
познайомитися й самоорганізуватися для
спільних ініціатив;
залучити маленьких і дорослих жителів до
розвитку громади. Для прикладу, в Вінниці
сімейний пікнік – це нагода поговорити
про громадську участь, презентувати
екологічні проєкти, зібрати побажання та
бачення змін у місті, селищі, селі.

АУДИТОРІЯ
СІМ’Ї З ДІТЬМИ, а також підлітки та молодь,
зацікавлені в активному дозвіллі. До речі, сімейний пікнік цілком можливо провести і в
міні-форматі – для жителів вулиці чи кварталу.

МІСЦЕ
В ІДЕАЛІ – ВЕЛИКИЙ ПАРК ЧИ СКВЕР, що
дозволить справді відтворити атмосферу пікніка. Утім, залежно від програми заходу можуть
підійти шкільний майданчик, стадіон чи центральна площа.
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СІМЕЙНИЙ ПІКНІК
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

ФОТО З САЙТУ ШИРОКІВСЬКОЇ ОТГ
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ВІДКРИТИЙ АРТ-ПРОСТІР
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ВІДКРИТИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР для
культурного і творчого дозвілля. Це сучасно
облаштований майданчик для проведення
майстер-класів, творчих зустрічей, міні-концертів і фестивалів, а також для самоорганізованої творчості дітей, молоді, дорослих.

• створити облаштований майданчик для
спілкування та відпочинку мешканців
різного віку;
• наповнити новим життям місцеві парки,
сквери, інші громадські простори;
• виявити та продемонструвати креативний
потенціал громади, адже в кожному місті та
селі живуть творчі особистості, якими варто
пишатися.

МІСЦЕ
ПАРК, СКВЕР АБО ПЛОЩА, що потребує певного змістового наповнення, благоустрою,
функціонального оновлення.

Фото і приклад для ілюстрації практики:
ІВАННА МРИГА, Громадська організація
«Центр розвитку ініціатив «ІнСорс»

АУДИТОРІЯ
ТВОРЧІ ЖИТЕЛІ Й ЖИТЕЛЬКИ – від найменших до найстарших. А також всі інші, хто не
має можливстей для  цікавого та змістовного
відпочинку.

ВАЖЛИВО...
...НАПОВНИТИ
ПРОСТІР
творчими
подіями. Ініціювати їх можуть громадські
організації, ініціативні групи мешканців,
відділ культури, школи мистецтв,
бібліотеки,
органи
самоорганізації
населення. Пошукайте творчі колективи,
митців, цікавих спікерів та організаторів
заходів також у сусідніх громадах,
запросіть гостей з інших міст.
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ВІДКРИТИЙ АРТ-ПРОСТІР
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ВИБЕРІТЬ МІСЦЕ, ЯКЕ ПОДОБАЄТЬСЯ
мешканцям і де є достатньо простору для
планування й розміщення локації. Бажано
знайти земельну ділянку, яка перебуває у
комунальній власності, може бути використана
за цільовим призначенням і не обтяжена
орендою чи іншими умовами.
02 ОРГАНІЗУЙТЕ ПІДВЕДЕННЯ основних
комунікацій. Бажано мати підключення до
електромережі, можливість використовувати
(облаштувати) санвузол чи розмістити біотуалет (на достатній відстані від основної зони).
Подумайте також про зручності для тих, хто виступатиме на сцені (перевдягання та ін.).
03 ЗРОБІТЬ ЛОГІЧНЕ ЗОНУВАННЯ простору
під різні потреби (спільний публічний простір
для творчих, просвітницьких та інших заходів,
місце для творчих практик, ігрова зона для
дітей тощо).
04 ТВОРЧО ПІДІЙДІТЬ ДО ОБЛАДНАННЯ
території. Технічно це означає наявність зручних і симпатичних вуличних меблів (столики,
лавочки, стенди), невеличкої сцени, доріжок.
05 ПРОДУМАЙТЕ ЦІКАВІ ТА КОРИСНІ дрібнички. Додатково можуть бути вуличні шафки
для буккросингу, велопарковки, креативні
клумби, відкритий wi-fi – будь-що для творчого
настрою і комфорту людей.
06 СТВОРЮЮЧИ ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР, запросіть до співпраці всіх, хто може бути зацікавлений у проведенні публічних заходів.
Пошукайте аналогічні практики в сусідніх населених пунктах чи громадах. Можливо, ваш простір буде основою для чогось більшого — регіонального фестивалю, тематичного свята тощо?
07 ПРОВОДЬТЕ РЕГУЛЯРНІ креативні
вікенди – нехай творче дозвілля стане гарною
традицією вашої громади!
08 ЗАБЕЗПЕЧТЕ ПРОМОЦІЮ для вашої
корисної справи, знайдіть спосіб залучити
гранти чи бізнес-спонсорів для подальшого
розвитку проєкту.

У ШУМСЬКІЙ ОТГ створено відкритий
громадський простір «Арт-вулик». Ідея
виникла в місцевої ГО «ІнСорс» і була
підтримана Шумською міською радою
та грантодавцями. Проєкт складався з
власне облаштування сучасного простору для творчого дозвілля і проведення
виставки-ярмарку народного мистецтва
«Творча громада».
Участь у заході взяли майстри та майстрині найрізноманітніших творчих напрямків з усіх 36 населених пунктів
громади. Ця ініціатива отримала свій
розвиток у форматі «Творчої майстерні»,
що об’єднала найактивніших учасників і
учасниць ярмарку, а сам простір сьогодні
є улюбленим місцем проведення культурних заходів просто неба.
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БІБЛІОНЯНЯ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ЦЕ ТВОРЧИЙ ПРОСТІР, облаштований на базі
звичайнісінької бібліотеки, для нетривалого
перебування тут діток дошкільного віку та
молодшого шкільного віку. Під доглядом бібліотекарів діти грають у розвиткові ігри, слухають казки, малюють чи виконують домашнє
завдання, поки їхні батьки пораються з терміновими дорослими справами.

•

Не дуже поширена, але цікава практика. «Бібліоняня» – хоч і не про сімейне дозвілля в повному сенсі, зате точно стане в пригоді батькам і в
розвагу малюкам.

•

•

•

створити безпечне та комфортне середовище, де дошколярики та молодші школярі можуть з користю провести вільний час,
поки їхні батьки займаються невідкладними справами;
надати підтримку сім’ям, зокрема вразливих категорій, у вихованні дітей та організації їхнього дозвілля;
сформувати культуру відповідального
батьківства серед дорослих і виховати в
дітей любов до читання та творчості;
запровадити нові форми бібліотечної
роботи, наповнити місцеву бібліотеку
сучасними та корисними для громади
сервісами.

МІСЦЕ
ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА, яка має відповідне
приміщення (зручне, безпечне, комфортне) та
забезпечена тим, що необхідно для затишного перебування та творчого розвитку дитини:
м’які іграшки, настільні ігри, матеріали для малювання й іншої творчості, розмальовки. Ну й
дитячі книжки за замовчуванням.

АУДИТОРІЯ
У містах і громадах, де вже працює «Бібліоняня», проєкт розрахований на діток від 4 до
7 років. Крім того, на базі творчого простору
проводяться різноманітні заходи для дітей і
батьків: клуб мам, арт-терапія, «Матусині вечірки», тренінги з відповідального батьківства,
креативні майстерні.

Доки мами обговорюють питання
облаштування комфортних просторів для сімейного дозвілля...
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БІБЛІОНЯНЯ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ПЕРШ НІЖ ІНІЦІЮВАТИ такий важливий і
відповідальний проєкт, варто виявити попит
серед головної цільової аудиторії – молодих
батьків. Чи потребують вони такої послуги?
За яких умов готові нею скористатися?
Яким вони бачать дозвілля своїх малюків із
«бібліонянею»?
02 НАПРИКЛАД, У ГУЛЯЙПОЛІ представниці
молодіжної ініціативної групи під час проведення серії «Діалогів PROМолодь» дізналися, що
молоді жінки залюбки б відвідували такі заходи, якби мали з ким на годину-дві лишити дітей.
Так виникла ідея організувати ігровий простір
з «мамою-аніматоркою» поруч із місцем проведення тренінгу для матусь. Повноцінно ж
проєкт «Бібліоняня» активні гуляйпільці хочуть
реалізувати в 2020 році в рамках конкурсу громадського бюджету.
03 ІМПРОВІЗОВАНІ ДИТЯЧІ ПРОСТОРИ
можуть стати доброю традицією при
проведенні будь-яких громадських зустрічей,
зборів, семінарів для дорослих. Для цього
може бути достатньо столиків із олівцями та
розмальовками, нескладних творчих майстеркласів або настільних ігор. Головне – створити
умови для безпечного, комфортного й цікавого
дозвілля для дітей на той час, поки батьки
задіяні в заході.

ПРОЄКТ «ПОКРОВСЬКА БІБЛІОНЯНЯ»
реалізовано в Покровській селищній
ОТГ на Дніпропетровщині. За кошти
громади було здійснено косметичний
ремонт приміщення, а за рахунок гранту бібліотека змогла поповнити книжковий фонд, придбати ігри й іграшки,
матеріали для дитячої творчості.
Плануючи залучити до читалень більше діток і дорослих, бібліотекарі організували роботу клубу мам і заняття з
арт-терапії.

Фото з сайту Дніпропетровської ОДА

...«мама-аніматорка» час від часу
також працює у Гуляйпільській
громаді (Запорізька область).
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СВЯТО ВУЛИЦІ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

МІНІ-ФЕСТИВАЛЬ однієї вулиці. Такий захід
можуть ініціювати активні мешканці, вуличний
комітет,  громадська організація, колектив місцевої бібліотеки чи відділ культури. Він може
бути розважальним, творчим, пізнавальним,
супроводжуватися дослідженням історії вулиці, підготовкою в школі творчих проєктів на цю
тему, конкурсом дитячих малюнків чи спільною роботою жителів над фотоекспозицією.

•

урізноманітнити дозвілля мешканців за
місцем проживання, сприяти самоорганізації населення;

•

згуртувати місцеві громади, створити
простір для спілкування та ближчого знайомства сусідів;

•

відкрити жителям невідомі факти з історії
їхньої вулиці або району, розвинути відчуття локальної ідентичності;

МІСЦЕ

•

створити простір культурного, творчого,
позитивного дозвілля буквально «по сусідству» та надихнути активних мешканців
на нові ініціативи.

БУДЬ-ЯКА ЗРУЧНА ЛОКАЦІЯ: на зелених зонах, у парку чи сквері, на дитячому майданчику,
площі чи просторій прибудинковій території.

АУДИТОРІЯ
ЖИТЕЛІ Й ЖИТЕЛЬКИ ВУЛИЦІ, мікрорайону,
навіть всього села чи міста. Адже досвід проведення свята однієї вулиці може надихнути
мешканців іншої.

ВАЖЛИВО!
ЯКЩО В ГРОМАДІ є вулиці, пов’язані
з пам’ятними датами, важливими
подіями або просто цікавими
місцевими традиціями, зробіть
історичну складову креативною
основою вашого свята.
ЗАЛУЧІТЬ ДО СПІВПРАЦІ бібліотеку,
ветеранську організацію, місцеву
або районну редакцію. Можливо,
захід стане поштовхом до створення
тематичної музейної експозиції або
навіть… музею однієї вулиці.

Свято вулиці в м. Пологи: фото з сайту
Пологівської міської ради
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СВЯТО ВУЛИЦІ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 УЯВІТЬ НАЙПРОСТІШИЙ СЦЕНАРІЙ: ви
хочете організувати свято своєї вулиці. Ви добре знаєте сусідів і можете здогадатися, що
саме їм буде цікаво. В іншому випадку перш
ніж братися за організацію доведеться краще
познайомитися з місцевістю та її жителями.
02 ЗАЛУЧІТЬ ПАРТНЕРІВ: органи місцевого
самоврядування, депутатів, центр дозвілля,
інші комунальні заклади та установи.
03 ОРГАНІЗУЙТЕ ЗБОРИ ЖИТЕЛІВ вулиці та
поділіться з ними своєю ідеєю. Розкажіть, чию
підтримку для проведення свята ви вже отримали, і запросіть до співпраці та співучасті.
Підготуйте анкети, у яких люди зможуть висловити очікування від свята, лишити пропозиції
щодо допомоги та свої контакти.

У Рівному вже більше п’яти років
відзначається свято найстарішої
вулиці міста – Поштової. Припадає
воно на другу неділю липня та
проводиться в ретро-стилі.
У цей день рівняни організовують
вуличну виставку місцевих митців,
демонструють старовинні речі,
проводять тематичні екскурсії.
Організатори свята мріють створити
новий туристичний маршрут та
своєрідну «Мистецьку кишеньку»
саме на цій вулиці.

04 СФОРМУЙТЕ ОРГАНІЗАЦІЙНУ КОМАНДУ
з числа ваших однодумців, представників партнерських організацій, активних жителів вулиці.
Розподіліть обов’язки та детально проінструктуйте щодо їх виконання.
05 СВЯТО ВУЛИЦІ – ПРИВІД спільними зусиллями впорядкувати навколишній простір.
Напередодні заходу проведіть невеличку толоку, підготуйте локації. Так само гуртом варто
прибрати територію після завершення дійства.
06 ГОЛОВНІ ГЕРОЇ СВЯТА ВУЛИЦІ – її мешканці й мешканки. Залучайте їх до концертної
програми, проведення майстер-класів, демонстрації своїх таланів і вмінь. Приділіть особливу увагу старожилам: для них це нагода поділитися своїми спогадами та поспілкуватися з
молоддю, для вас – можливість відкрити нові
для себе сторінки з історії громади.

Свято вулиці Поштової 2019:
фото з сайту radiotrek.rv.ua

07 НЕ ШКОДУЙТЕ ФОТОКАДРІВ. За підсумками святкування організуйте відкриту тематичну фотовиставку.
08 СТАНЬТЕ ПРИКЛАДОМ для інших. Ваша
ініціатива змотивує мешканців сусідньої вулиці
зробити світ трохи кращим.
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ДЕНЬ СУСІДІВ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

БІЛЬШ КАМЕРНИЙ ЗАХІД – для людей і про
людей, які разом живуть на певній невеличкій
території. Вони можуть добре знати одне одного або просто щодня перетинатися дорогою
додому, мати однакові зацікавлення або й не
здогадуватися, що в них є спільні інтереси. А є
напевне! Адже всі хочуть, аби світ навколо них
був дружнім, комфортним, безпечним.

•

День сусідів – це можливість виявити те спільне, що об’єднує мешканців на вашій вулиці або
у вашому районі.

МІСЦЕ
ПРИБУДИНКОВА ТЕРИТОРІЯ, вулиця, площа,
сквер, парк – будь-яка локація, добре знайома
всім сусідам.

АУДИТОРІЯ
ЖИТЕЛІ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ БУДИНКІВ,
вулиці чи кварталу. Усі, кого ви вважаєте
сусідами.

Сусідське частування може стати
окремою цікавинкою вашого свята
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•

•

•

сформувати культуру добросусідства, небайдужості, взаємодопомоги та взаємовідповідальності на вашій вулиці, у селі, в
громаді;
згуртувати місцеву спільноту, сприяти інтеграції мешканців і мешканок похилого віку,
людей з особливими потребами, самотніх
жителів – усіх, хто потребує додаткової турботи й уваги;
гарно провести разом вільний час, дізнатися більше про своїх сусідів, їхні захоплення
та вміння;
надихнути сусідів на добрі справи, цікаві
ідеї, активнішу участь у житті громади.

ВАЖЛИВО!
ЗНАЙДІТЬ ІДЕЮ, ЩО ОБ’ЄДНАЄ ЛЮДЕЙ
та стане креативним стрижнем вашого
заходу. Організуйте виставку родинних
старожитностей або фотографій з сімейних
архівів, благодійний ярмарок або експресмайстерні, під час яких люди можуть
поділитися своїми творчими вміннями.
ВЛАШТУЙТЕ СУСІДСЬКЕ ЧАСТУВАННЯ,
де кожна сім’я може представити свої
улюблені домашні страви, або доброобмін,
під час якого люди можуть обмінятися
добрими та справними речами, що вже їм
непотрібні.
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ДЕНЬ СУСІДІВ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 РОЗКАЖІТЬ ПРО ВАШУ ІНІЦІАТИВУ. Не
беріться за справу самостійно. Найкращий
спосіб зробити захід, що сподобається людям,
– це залучити їх до його організації. Крім того,
чим більше сусідів зроблять свій внесок у підготовку події, тим більше їхніх знайомих дізнаються про неї та завітають до вас на свято.
02 ВИЗНАЧІТЬ ЗАВДАННЯ, розподіліть
обов’язки та спільно розплануйте подію. Подумайте: що ви можете організувати власними
силами, а що хотіли б, проте не маєте достатньо знань, умінь чи ресурсів. Кого вам треба
запросити до партнерства, аби успішно втілити
максимум ваших креативних ідей?
03 ПОІНФОРМУЙТЕ СТАРОСТУ, органи
місцевого самоврядування. Запросіть їх на
ваше свято та заручіться організаційною
підтримкою.
04 НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПРОМОЦІЮ ПОДІЇ.
Підготуйте плакати, флаєри, листи (вони можуть бути друкованими чи створеними власноруч) і поширте їх на вашій вулиці: на дошках
для оголошень, у крамниці, в школі чи бібліотеці. Або, якщо це можливо фізично, рознесіть
запрошення по домівках. Не самі – разом з
волонтерами.
05 ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНЕ МІСЦЕ. Найкраще,
аби воно було відкритим, щоб усі охочі
могли долучитися до вашого заходу. Проте
продумайте і запасні варіанти на випадок
поганої погоди.
06 ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПОТУРБУЙТЕСЬ про облаштування локації: столи, стільці, крісла чи
інше. Допомогти з меблями може, наприклад,
центр дозвілля чи бібліотека, що розташовані
поблизу.
07 ОБЛАШТУЙТЕ ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР для
найменших сусідів і сусідок. Закріпіть за ним
кількох волонтерів-аніматорів, які зможуть
розважити малят рухливими іграми чи
творчими заняттями.

День сусідів як свято локальних
громад, добросусідства та
взаємодопомоги проводиться в
багатьох країнах, а подекуди має
особливий статус.
Так, в США ще з 1970-х років
відзначається Національний день
добросусідства.
У Європі перший день сусідів відбувся
в Парижі в 1999 р. за ініціативою
Антанасе Періфана – нині він очолює
Європейську федерацію локальної
солідарності. Придумане ним
свято вже за кілька років набуло
міжнародного розмаху та навіть
поширилось за межі Європи.

Сьогодні Міжнародний день сусідів
відзначають мільйони людей, які
проживають у більш ніж 1450 містах і
громадах різних країн світу. Цікаво, що
в Австралії з 2003 р. святкують свій
власний день сусідів:  щороку він має
нову фокусну тему.
08 СТВОРІТЬ СВЯТКОВУ АТМОСФЕРУ: квіти,
гірлянди – все, що може підняти настрій. Плануєте танці? Не забудьте підібрати музику.
09 ДЕНЬ СУСІДІВ – ДЕНЬ ДОБРИХ СПРАВ і
гарних починань, якими ваша спільнота зможе
пишатися. Висадіть алею добросусідства, прикрасьте дитячий майданчик, підготуйте привітання людям поважного віку.
10 ЩЕ ТРОХИ ПРО ТРАДИЦІЇ. Якщо ви плануєте проводити день сусідів щорічно, заведіть
сусідську книгу відгуків і фотомиттєвостей.
Зберігатися вона може в місцевій бібліотеці, а її
наповнення стане окремим творчим проєктом
для вашої сусідської спільноти і надихне інші.
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СУСІДСЬКА ТОЛОКА
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ТОЛОКА – ДОСИТЬ-ТАКИ ДАВНЯ ФОРМА
родинної, сусідської і просто товариської взаємодопомоги. Її організовували на селі для
виконання термінових робіт, що вимагали участі великої кількості людей: збирання врожаю,
вирубування лісу чи спорудження будинків. Долучалися до роботи добровільно й безоплатно. Такі звичаї спільної праці були поширені в
різних куточках світу – від Польщі до Північної
Америки. Зазвичай толока передбачала частування працівників і завершувалась спільними
гуляннями.

•

НЕ ТАК ДАВНО МОДА НА ТОЛОКИ знову поширилась українськими містами й громадами:
з’явилися мистецькі, книжкові, творчі толоки.
Але найпопулярнішими на місцевому рівні залишаються екотолоки, що прийшли на зміну
морально застарілим суботникам.

МІСЦЕ
БУДЬ-ЯКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР, який
ви хочете зробити зеленішим, упорядкованішим, екологічнішим або наповнити цікавими
творчими подіями.
ОБИРАЮЧИ МІЖ РІЗНИМИ ЛОКАЦІЯМИ для
перетворень, порадьтесь з людьми з навколишніх будинків чи вулиць: який саме простір
вони хочуть впорядкувати в першу чергу?

АУДИТОРІЯ
СУСІДИ В ШИРОКОМУ СЕНСІ. Це можуть
бути мешканці одного будинку чи однієї вулиці, району міста або цілого села. Усі, хто бажає
жити в доглянутій, чистій, комфортній, творчій,
дружній громаді та готовий докласти для цього
трішки власних зусиль.
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•

•

Отримати спільними зусиллями видимий
і відчутний результат, що буде важливий
для всіх сусідів чи односельців. Наприклад, зробити навколишній простір приємнішим і привабливішим.
Спорудити ігровий чи творчий простір для
місцевої малечі, лавочки та клумбу біля
будинку, прибрати парк через дорогу. До
речі, результатом не обов’язково мусить
бути фізична зміна.
Запросити місцевих мам разом із дітками
на спільне малювання – і влаштувати
арт-толоку. Гарні емоції дітей і дорослих
вам забезпечені, ще й вуличну виставку
сімейної творчості організуєте за
підсумками.

ВАЖЛИВО!
НАЙВАЖЛИВІШЕ НА ТОЛОЦІ – ідея
для спільної діяльності. Це може бути
проблема, яка давно наболіла всім сусідам, або навпаки новий досвід, що
може розворушити людей та урізноманітнити їхню спільну буденність.
ДЛЯ ПРИКЛАДУ, В ГУЛЯЙПОЛІ активісти згуртувалися, щоб створити
відпочинкову зону навколо місцевого
ставка. А от в сусідній Преображенській громаді жителям прийшлась до
вподоби ідея творчих зустрічей молоді
та ветеранської організації – для спільного вишивання та спілкування.
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СУСІДСЬКА ТОЛОКА
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ЗНАЙДІТЬ СПРАВУ, ЯКА ЗГУРТУЄ людей
та спричинить певну позитивну зміну в
навколишньому просторі – фізичну, соціальну,
творчу.
02 РОЗКАЖІТЬ ПРО ВАШУ ІДЕЮ ДРУЗЯМ,
найближчим сусідам, всім, хто вас підтримає
без зайвих сумнівів. Разом обговоріть варіанти
її реалізації.
03 УТОЧНІТЬ, ЯКІ УЗГОДЖЕННЯ чи дозволи
потрібні, щоб втілити вашу ініціативу в життя.
Для прикладу, якщо ви вирішили провести
екотолоку, вам може знадобитися транспорт
для вивезення сміття. Причому не на стихійне
сміттєзвалище в сусідньому районі. Зверніться
до фахівців у органі місцевого самоврядування,
які підкажуть вам, що робити з зібраним
сміттям, чи треба його сортувати, як легально
вивезти на утилізацію.

МЕШКАНЦІ СМТ ЧЕРНІГІВКА влаштували велику осінню толоку, щоб прикрасити
територію навколо нового майданчика для
сімейного відпочинку. На святі кожний охочий міг посадити своє родинне дерево – і
мешканці залюбки скористалися такою нагодою, адже на акцію справді йшли сім’ями.
Організатори підготували подяки для найактивніших учасників заходу, а для маленьких чернігівчан провели веселі інтерактиви
та майстер-класи.
ДО ТОЛОКИ ДОЛУЧИЛИСЯ місцеві та
районні організації: КП «Новополтавське
лісництво» запропонувало саджанці дерев
і кущів, редакція газети «Голос Чернігівки»
надала інформаційну підтримку, а представники козацької громадської організації
пригостили учасників смачними стравами.

04 ПРОВЕДІТЬ ЗБОРИ МЕШКАНЦІВ для
обговорення майбутньої толоки. Поясніть, чому
ваша ініціатива є важливою, що отримаєте в
результаті, як можна долучитися. Обговоріть
із жителями варіанти, оберіть найкращий,
узгодьте день і час, домовтеся про подальші дії.
05 БУДЬТЕ ЕКОЛОГІЧНИМИ. Прагнучи
прикрасити простір навколо себе, не забувайте,
що живі квіти чи кольоровий дерев’яний
парканчик виглядають краще, ніж поробки
з ПЕТ-пляшок або огорожа з використаних
автомобільних шин.
06 ДОБРУ СПІЛЬНУ РОБОТУ варто закріпити
добрим спільним відпочинком. Подбайте про
розважальну програму для учасників і учасниць
толоки. Доповніть екотолоку тематичним
квестом для дітей і молоді, організуйте пікнік,
зробіть фотосесію на пам’ять. Зрештою, будьяка толока – це ще й привід провести вільний
час у гарній компанії.

ХТО ДОБРЕ ПРАЦЮЄ, ТОЙ ДОБРЕ ЇСТЬ!
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ДРУГЕ ЖИТТЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ
Авторка практики: НАТАЛІЯ ЛЯКІШЕВА, Громадська організація «Екологія та
соціальний захист Приморського району» (м. Приморськ, Запорізька область).

КОНТЕКСТ
СЛОВО «РЕВІТАЛІЗАЦІЯ» я вперше почула від активісток з Польщі – Терези і Анни,
які приїхали гостювати в Приморськ. Re – відновлення і vita – життя, дослівно: повернення життя, що в контексті урбаністики позначає процес відтворення і пожвавлення міського простору. Іноземкам дуже сподобалося наше місто. З’явилась ідея
за підтримки польської програми RITA реалізувати в Приморську пілотний проєкт
на тему ревіталізації публічних просторів. Виконувати його взялися дві громадські
організації – польська Fundacja Kultura і Miejsce та наша ГО «Екологія та соціальний
захист Приморського району».

МЕТА
НА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ бюджетом
було передбачено близько шістдесяти тисяч
гривень. Проте сам проєкт був не лише про
ревіталізацію. Головним завданням було
об’єднати людей, навчити їх разом вирішувати спільні проблеми, допомогти відчути себе
в ролі активних громадян, які завдяки власній ініціативі та спільним діям можуть поліпшити навколишній громадський простір.

СПОЧАТКУ – РЕТЕЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
ПРОСТОРУ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ

«

СПІЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
ОБ’ЄКТІВ благоустрою,
проведення ремонтних робіт і,
нарешті, душевне свято двору,
безсумнівно, вплинули на зміну
ставлення жителів до громадського
простору та один до одного.
ЛЮДИ СТАЛИ НАБАГАТО
ДБАЙЛИВІШЕ ставитися до
дворового майна. Вони розуміють,
що це спільне надбання.
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ДРУГЕ ЖИТТЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
МІСЦЕМ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ пілотного
проєкту став двір на вулиці Морській. На
першому етапі активісти провели кілька
зустрічей з мешканцями будинків 56, 58 і
60. У результаті був розроблений архітектурний план двору, в якому намагалися
максимально врахували побажання жителів. Адже найкраще визначити, що потрібно для комфортного проживання на певній
території, можуть тільки її жителі.
НА ОСНОВІ ЦЬОГО ПЛАНУ створили футбольне міні-поле. Додатково силами жителів двору були відремонтовані й пофарбовані всі об’єкти, до яких у комунальних
служб раніше ніяк не доходили руки, – дитячі гойдалки, лавочки та інші.

ДОСЯГНЕННЯ
ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ спільної роботи помітний неозброєним оком: у дворі на
вулиці Морській встановлені тренажери,
облаштовано футбольне поле, з’явилися
дитяча пісочниця та столик. Проте успіх
проєкту вимірюється не тільки матеріальними показниками.
ЖИТЕЛІ ДВОРУ РАЗОМ ВИВЧАЛИ успішні приклади благоустрою, обговорювали
планування двору, долучалися до впорядкування території. Деякі люди в ході цієї
роботи познайомилися і потоваришували, дехто помирився після довготривалих
сварок.
Змінилося ставлення й до громадського
майна: коли одного вечора хтось зламав
дах нової дитячої пісочниці, батьки за
власної ініціативи оперативно разом його
полагодили.

УСПІШНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ
ВІДЗНАЧАЄМО ВСІ РАЗОМ!

РОЗВИТОК ПРОЄКТУ
ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ «твердої» частини
проєкту не вистачило фінансування на
огорожу для футбольного поля. Новий
майданчик, як того і варто було очікувати,
одразу ж почав користуватися попитом у
місцевої молоді. Проте ігри з м’ячем викликали занепокоєння і навіть обурення
власників автомобілів, що паркуються неподалік.
Щоб залучити додаткові кошти на огородження футбольного поля, ініціативна
група мешканців розробила заявку на конкурс міні-грантів «Громада своїми руками»
і виграла близько вісімдесяти тисяч гривень. У результаті огорожу успішно встановили, і конфлікт із автомобілістами було
вичерпано.  
ЗМІНИ В НАВКОЛИШНЬОМУ ПРОСТОРІ
призвели до того, що дедалі частіше мешканці двору почали обговорювати питання
про те, як ще можна поліпшити територію,
як організувати людей, щоб разом підрівняти землю навколо футбольного майданчика, які конкурси провести на святі двору
наступного року. Тож можна вважати, що
для двору на вулиці Морській найцікавіше
тільки починається!
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КОНКУРС НА КРАЩУ ВУЛИЦЮ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

КОНКУРС НА КРАЩУ ВУЛИЦЮ може ініціювати староста на своєму окрузі, виконком або
профільний підрозділ місцевої ради (для прикладу, відділ благоустрою або ЖКГ).

•

КОНКУРС – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ відзначити
людей, які вже дбають про свої вулиці, та водночас заохотити інших мешканців до доброї
справи. Крім того, під таким приводом доцільно пояснити та нагадати жителям громади
місцеві правила благоустрою. Особливо, якщо
вони у вас ніби і є, але заховані десь у глибині
вашого сайту.

МІСЦЕ
ПРИБУДИНКОВІ та дворові території в селах,
селищах, містах.
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР в межах відповідних вулиць чи кварталів.

АУДИТОРІЯ
ЖИТЕЛІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ або всієї громади (залежно від масштабів конкурсу).

•

•

популяризувати правила благоустрою,
прийняті в громаді, мотивувати жителів
дотримуватися їх заохотити активних
мешканців, які докладають зусиль до благоустрою й озеленення своїх вулиць;
поширити кращі приклади впорядкування
прибудинкових і дворових територій – та
надихнути інших жителів піклуватися про
навколишній простір;
сформувати відповідальне та дбайливе
ставлення мешканців до чистоти своїх населених пунктів.

ВАЖЛИВО!
ОГОЛОШУЮЧИ КОНКУРС на кращу
(найчистішу або найвпорядкованішу)
вулицю, варто не лише пояснити його
умови та анонсувати винагороду, але й
нагадати про те, що робиться в громаді
в сфері благоустрою. Розкажіть,
що зроблено органом місцевого
самоврядування і що заплановано.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що конкурс не має
на меті вирішити силами жителів ті
завдання, які покладені на місцеву
владу та комунальні служби.
НАГАДАЙТЕ, ЩО ГРОМАДА – це всі її
мешканці, і саме від їхньої активності,
долучення, уважності й пильності залежать чистота і загальний добробут.

«МОЯ ЧИСТА ВУЛИЦЯ», ЗАСІДАННЯ
КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ (ШИРОКІВСЬКА
ГРОМАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)
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КОНКУРС НА КРАЩУ ВУЛИЦЮ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 РОЗРОБІТЬ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ:
пропишіть його мету, завдання, умови участі,
реалістичні критерії, за якими відбуватиметься
відбір переможців. Визначіть склад комісії з
оцінювання та порядок її роботи.
02 ПРОДУМАЙТЕ ЗРУЧНИЙ ФОРМАТ подання заявки для участі в конкурсі: це може бути
електронна форма, номер телефону або Viber,
за якими можна звернутися до контактної особи з питань конкурсу.
03 ЩО ОТРИМАЮТЬ ПЕРЕМОЖЦІ? Закладіть
бюджет для заохочення та нагородження учасників. Пам’ятні дипломи, таблички або вказівники з написом «Найкраща вулиця 2020»,
корисні подарунки або грошові сертифікати на
подальший благоустрій.

«МОЯ ЧИСТА ВУЛИЦЯ» – щорічний
конкурс із такою назвою запровадили
в Широківській громаді (Запорізька
область), щоб залучити жителів до
благоустрою й озеленення прибудинкових
і дворових територій. Подати заявку на
участь можна через гарячу лінію громади у
Viber або телефоном.
Серед вимог до кандидатів на звання
найкращої вулиці: охайність і чистота
прибудинкових територій, наявність
покажчиків номерів на будинках і
дворового освітлення, утримання зелених
зон, а головне – активність жителів
щодо всього цього. Конкурс широко
висвітлюється на сайті громади та в
місцевому віснику. У 2019 р. переможці
отримали грошові сертифікати для
подальшого благоустрою своїх вулиць.

04 ЗАДІЙТЕ ВСІ МОЖЛИВІ інформаційні ресурси для поширення інформації про конкурс,
пояснення його правил, нагадування про терміни та, звісно, оголошення результатів.
05 РОЗКАЗУЙТЕ ПРО КРАЩІ ПРИКЛАДИ та
показуйте їх. Приділіть особливу увагу людям,
чиїми руками вони втілені. За можливості зробіть інтерв’ю з переможцями, поцікавтеся, що
мотивувало їх до участі та як їм вдалося покращити свої вулиці. Організуйте воркшоп для
активних мешканців, представників ОСББ чи
органів самоорганізації населення.  
06 ПРОВЕДІТЬ НАРОДНЕ ГОЛОСУВАННЯ й
оберіть ще одну найкращу вулицю за його підсумками. Це сприятиме поширенню інформації
про конкурс і ще більше мобілізує його учасників та учасниць.
07 ВИКОРИСТАЙТЕ КОНКУРС для того, щоб
дохідливо, у картинках і на прикладах реальних ситуацій пояснити правила благоустрою
громади. Організуйте тематичну інформаційну
кампанію: розробіть буклети, плакати, інфографіку для соцмереж.

08 ЗАОХОЧУЙТЕ ЛЮДЕЙ не лише дотримуватися правил благоустрою, але й вчасно та правильно реагувати на їх порушення. До кого і в
яких випадках звертатися, що можна зробити
самостійно, як протидіяти порушникам? Такої
простої інформації дуже не вистачає на місцях.
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УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ВЧИТИСЬ СПРАВДІ НІКОЛИ НЕ ПІЗНО.
Університети третього віку – це міжнародний
рух, що має за мету реалізацію принципу
«навчання протягом життя» серед громадян
третього віку. В англомовних країнах його ще
називають U3A (скорочено від University of the
Third Age), а у Франції також поширена назва
«Університет вільного часу».
Це не окремий заклад освіти, а зазвичай відділення, курси чи навчальні групи при освітніх
чи культурних інституціях. Їх відвідувачами
є переважно люди, які перебувають на пенсії
або досягли пенсійного віку та продовжують
працювати. В Україні такі програми працюють
на базі університетів (у містах), при центрах надання соціальних послуг і громадських організаціях, у бібліотеках та в інших місцях.

• адаптація людей старшого віку до сучасного життя, формування нових важливих навичок і компетенцій;

МІСЦЕ
ЗАНЯТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ
можна організувати у громадах на базі місцевих бібліотек, центрів дозвілля, інших соціокультурних установ і навіть звичайних шкіл.

АУДИТОРІЯ
МЕШКАНЦІ ТА МЕШКАНКИ старшого віку
(55+), які бажають знайти в навчанні та нових
видах діяльності можливості для саморозвитку та самореалізації, прагнуть бути корисними
своїй громаді та навіть заробляти гроші.
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• підтримка   фізичного та інтелектуального
здоров’я поважних мешканців, сприяння їх
соціалізації;
• створення умов для змістовного дозвілля,
самозайнятості, спілкування жителів пенсійного віку;
• виявлення активних мешканців і мешканок,
залучення їх до життя громади, ухвалення
рішень.

ВАЖЛИВО!
НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ третього
віку теж відбувається за принципом
факультетів, а «студентам» іноді видають
спеціальні посвідчення й атестати про
прослухані курси.
В ідеалі за кожним із факультетів має
бути закріплений свій куратор – людина,
відповідна за розробку та реалізацію
навчальної програми.
Куратор може проводити заняття
самостійно або залучати інших лекторів,
тренерів, викладачів.
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УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 БАЗОВІ УМОВИ для створення Університету третього віку – місце для занять і установа,
що допоможе в реалізації навчальної програми
(бібліотека, центр соціальних послуг чи центр
дозвілля). Це необхідно для інституалізації вашої ініціативи.
02 УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ – важливий соціальний проєкт. І добре, коли він впроваджується в співпраці громадської організації та комунальних закладів. Це дозволяє вам
залучити додаткові ресурси, надає переваги
при поданні заявок для отримання грантового
фінансування.

Популярні напрями навчання в
Університеті третього віку: курси
комп’ютерної та фінансової
грамотності, основи здоров’я,
правознавство, українська та іноземна
мова. Попитом користуються й
різноманітні творчі заняття.
Для прикладу, в Широківській ОТГ
проводяться «фірмові» майстер-класи з
виготовлення ляльок-мотанок.

03 ПЕРШ НІЖ ПЛАНУВАТИ навчальну програму, поспілкуйтеся з вашою цільовою аудиторією: оголосіть про старт проєкту, поясніть ідею,
проведіть опитування або фокус-групу.
04 ВАЖЛИВО УТОЧНИТИ, які напрямки   будуть користуватися попитом у ваших майбутніх відвідувачів, яких знань і навичок їм не вистачає, які форми дозвілля й навчання можуть
їх привабити. І головне: які додаткові умови
слід забезпечити, щоб Університет третього
віку був максимально доступний для людей.
05 МАЮЧИ ПОБАЖАННЯ цільової аудиторії,
оцініть: які з них ви можете задовольнити вже
зараз, які ресурси для того у вас є, які партнерства можна і треба встановити, хто з вашої громади може періодично проводити заняття або
окремі тренінги для ваших «студентів». Складіть навчальний план, який можна реалізувати
у ваших умовах.

07 ПОЄДНУЙТЕ ЦІКАВЕ З КОРИСНИМ. На
курсах з правознавства приділіть увагу важливим питанням, що стосуються правового захисту пенсіонерів. У заняття з комп’ютерної грамотності включіть навчання безпечній роботі
з пошуковими системами, інтернет-банкінгом,
соціальними мережами. Якщо в громаді впроваджено бюджет участі, доцільно внести в програму Університету курс з написання проєктів.

06 ДО РЕЧІ, ПРО ПАРТНЕРСТВА. Громадські
організації, заклади вищої освіти, різноманітні
курси додаткової освіти можуть бути зацікавлені в співпраці з вашою громадою (організацією) – в рамках своїх проєктів, програм
соціальної відповідальності чи й для промоції
власних послуг. Заздалегідь погодьте з зовнішніми лекторами можливі дати й час занять.

08 ДІЮЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ третього віку – це
основа для впровадження інших соціально
значущих проєктів і залучення грантового фінансування. Висвітлюйте його роботу, вивчайте попит ваших студентів і студенток на нові
знання, діліться історіями успіху, розробляйте
разом із партнерами нові ініціативи, що покращать життя мешканців вашої громади.
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КНИГА СПОГАДІВ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ВІРТУАЛЬНИЙ АБО МАТЕРІАЛЬНИЙ АРХІВ
громади; творче документування спогадів
місцевих мешканців, насамперед старожилів
– про історію сіл, пам’ятних місць громади, її
видатних жителів і просто щоденне життя людей на різних часових відтинках. Такий проєкт
дозволяє персоналізувати локальну історію
– зробити її «людянішою», більш особистою і
близькою для жителів громади.

• формування локальної ідентичності громади, збереження її історичної пам’яті, традицій, культури;
• налагодження діалогу та порозуміння між
поколіннями, інтеграція та соціалізація людей похилого віку;
• залучення дітей, підлітків, молоді до творчого осмислення минулого, теперішнього й
майбутнього своєї громади;
• створення силами самих мешканців унікального продукту про громаду та тих, хто
творить її історію.

МІСЦЕ
МУЗЕЙНА КІМНАТА, БІБЛІОТЕКА, світлиця
– для збереження матеріальних артефактів
(документів, світлин, рукописних спогадів,
пам’яток декоративно-прикладного мистецтва,
різноманітних старожитностей).
ОНЛАЙН-РЕСУРСИ та цифровий архів – для
популяризації проєкту за межами громади.

АУДИТОРІЯ
КНИГА СПОГАДІВ (у будь-якому її втіленні)
буде цікава мешканцям громади – від найстарших до наймолодших, а також гостям і партнерам, які цікавляться історією її міст і сіл.
У процесі збору, творчого опрацювання,
документації спогадів можуть брати участь
старожили громади, молодь, місцеві історики,
краєзнавці, вчителі, бібліотекарі та інші
зацікавлені жителі.
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ВАЖЛИВО!
ЯКИМ БУДЕ ПРОДУКТ ВАШОЇ РОБОТИ?
Це може бути справжня книга, фільм,
фотоальбом (паперовий або цифровий),
фотовиставка, музейна експозиція, сайт
чи сторінка в соціальній мережі.
Кінцевий результат залежить від вашого
бачення та натхнення, а також наявних
матеріалів і артефактів. Зрештою, ви
можете почати зі створення тематичної
фейсбук-сторінки, а з часом – по мірі
гуртування однодумців навколо вашої ідеї
– створити справжній музей громади.

Найпопулярніший фейсбук-блог про
Запоріжжя – «Атипичное Запорожье»
(www.facebook.com/zp1770/) – нині має
більше 10 тисяч підписників.
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КНИГА СПОГАДІВ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ГОЛОВНЕ ПРИ СТВОРЕННІ архіву спогадів
– правильно: зібрати спогади. Це значить поспілкуватися з людьми, записати їхні історії, за
потреби уточнити історичні факти, дати, імена,
знайти світлини чи документи. Для цього знадобиться чимала волонтерська допомога.
02 ДОБРОВОЛЬЦІВ, ЯКІ ДОЛУЧАТЬСЯ до
вашої творчої команди, можна пошукати через соціальні мережі та відкриті оголошення.
Подумайте, як краще сформулювати та візуалізувати ваш заклик, щоб він мотивував людей
відгукнутися.
03 КОНКРЕТИЗУЙТЕ, ЯКА ДОПОМОГА вам
потрібна та скільки це займе часу. Розкажіть,
яким буде кінцевий продукт і що отримають волонтери (наприклад, персональні подяки, сувеніри, пам’ятні примірники видання, згадування
імені в складі редакційної колегії тощо).
04 ЗАЛУЧІТЬ УЧНІВСЬКУ МОЛОДЬ. Спілкування з дідусями та бабусями, запис їхніх
спогадів, спільний перегляд родинних фотоальбомів – чудова тема для шкільного проєкту
та нагода для сімейної творчості. Це може бути
окреме завдання в рамках уроків історії рідного краю чи факультативів.
05 ОРГАНІЗУЙТЕ ФЕСТИВАЛЬ усних історій.
Запросіть на нього в ролі спікерів старожилів
громади, краєзнавців, бібліотекарів. Створіть
живий простір для спілкування й обміну спогадами, які можна записати чи зафільмувати.
06 ПРОВЕДІТЬ КОНКУРС або інстаграм-челендж серед жителів. Заохочуйте мешканців
ділитися світлинами з родинного архіву, спогадами про родичів, пам’ятні дати чи улюблені
місця в громаді. Усе це – сторінки вашої майбутньої Книги.
07 НАДИХАЙТЕСЯ ТА НАДИХАЙТЕ інших.
Сторінка Оріхівського краєзнавчого музею
(www.facebook.com/ormr.muzey/) містить цікаві факти з минувшини міста і району. Для популяризації історії Гуляйпільщини створено тематичну сторінку «Гуляйпільські старожитності»
(www.facebook.com/gulyaypolehistory/).

Молодіжна рада Преображенської
ОТГ ініціювала марафон спогадів
про визначних мешканців громади.
Активісти почали записувати спогади
місцевих старожилів і публікувати
їх в фейбуці разом з архівними
світлинами. Коли набереться більша
кількість таких розповідей, автори
ідеї планують зробити пам’ятну
друковану версію Книги.

Фотоматеріали надала ОЛЬГА ЧИЖ
(Преображенська громада, Запорізька область)
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ВИСНОВКИ
Як вибрати рішення, що підійде для вашої
громади?
Головні критерії для вибору того чи іншого
рішення: ДЛЯ КОГО і ДЛЯ ЧОГО. Якщо простіше, це відповіді на питання: хто ті люди, з
якими ви будете взаємодіяти, що ви хочете
до них донести, чого очікуєте від них, яку користь вони отримають і як допоможуть вам
досягти вашої великої мети. Кожна аудиторія має свої інтереси, потреби, особливості
сприйняття інформації та мотиви, що спонукають до діяльності. І все це варто враховувати при організації подій та розробки
проєктів.
Наявні ресурси також мають значення для
успіху вашої ініціативи. Для прикладу, щоб
організувати молодіжний форум, необхідні
належне приміщення, екран і проєктор, фліпчарт і папір, тренери, модератори й волонтери, чай-кава та печивки для учасників заходу. Проте не варто відмовлятися від гарної
ідеї, якщо ваші ресурси обмежені. Шукайте
партнерів, проведіть спільнокошт-кампанію,
«спростіть» формат заходу, виходячи з ваших можливостей.
Чому важливо змінювати формати?
Традиції – це добре. Але тільки якщо це
справді традиції, якими пишається ваша громада, а не звичка, що випадково склалась
історично. Крім того, нові формати взаємодії
можуть закласти основу майбутніх традицій.
Останніми роками в деяких школах відмовляються від традиційних першовересневих
лінійок, пропонуючи замість них, наприклад,
арт-пікніки з конкурсами та розвагами. У багатьох громадах толоки стали вдалою альтернативою суботникам. Кіноклуби в різних
куточках країни дозволяють у неформальному колі проговорювати з мешканцями важливі суспільні питання.
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Де шукати нові ідеї для місцевих заходів і
проєктів?
Якщо ви бажаєте бути в курсі нових трендів у
роботі громадських організацій та демократичного врядування, вам стануть у пригоді
тематичні інформаційні ресурси: «Громадський простір», «ГУРТ», «Європейський простір» та інші. Посилання знайдете на с.130.
Цікавтеся зарубіжними практиками. У
самій лише сусідній Польщі можна знайти
кількадесят цікавих і дієвих інструментів
залучення і владно-громадської співпраці.
Чимало прикладів громадської участі представлено на англомовних сайтах. Публікації
з описом таких практик регулярно з’являються і на українських ресурсах. Читайте
їх уважно, дізнавайтеся додаткову інформацію, обговорюйте з колегами: як можна
адаптувати їх до вашої громади.
Цінуйте досвід колег і сусідів – стежте за
фейсбук-сторінками та сайтами інших громад, установ, організацій. Зокрема тими,
чиїм досвідом ви вже захоплюєтесь. Шукайте приклади для натхнення й наслідування,
але не забувайте про ваші головні критерії:
ДЛЯ КОГО і ДЛЯ ЧОГО. Кожна нова ідея має
відповідати вашій аудиторії, вашим цілям,
контексту вашої громади.
Залучайте людей не лише до участі, а й
співорганізації. Партисипація починається
з найпростішого. Обрати кіно для спільного перегляду, розставити стільчики перед
публічним заходом, допомогти з облаштуванням сцени, залишити побажання до наступної зустрічі. Залучайте тих, для кого ви
працюєте, на різних етапах вашої діяльності.
Формуйте медіапростір! Не забувайте про
вчасне інформування всіх, кого ви хочете
залучити до участі чи партнерства, висвітлення результатів вашої діяльності та якісні
фотографії.

Розділ

04
ЗАЛУЧЕННЯ,
ПАРТИСИПАЦІЯ,
РОЗВИТОК
Для залучення та співпраці
Для згуртування і партисипації
Для системної роботи з розвитку
громади

Наведені практики, які сприятимуть покращенню комунікацій,  
громадянській освіті, об’єднанню людей та спільній системній роботі
для розвитку громади.
Приклади з досвіду різних громад та проєктів допоможуть знайти
ефективні рішення для ваших ініціатив за участі всіх, кому небайдужі
власне життя і світ навколо.
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БІЗНЕС-ДІАЛОГИ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

РЕГУЛЯРНІ ЗУСТРІЧІ представників органу
місцевого самоврядування та підприємницької спільноти громади.

•

налагодити ефективну міжсекторну взаємодію, відкритий діалог між громадою і
місцевим бізнесом;

Бізнес-діалоги запроваджені в Широківській
сільській громаді: перший такий захід відбувся
тут у березні 2018 р. після візиту делегації
ОТГ до німецької громади-партнера Барлебен.
Відтоді бізнес-діалоги проводяться раз на
квартал.

•

сприяти вирішенню поточних проблем, що
турбують малий та середній бізнес;

•

залучити підприємців до реалізації та підтримки проєктів, важливих і актуальних
для мешканців;

У заходах беруть участь сільський голова,
представники виконкому, провідні фахівці
сільської ради, які можуть проконсультувати
підприємців з важливих для них питань: юристи, землевпорядники, адміністратори ЦНАП,
працівники КУ «Агенції розвитку Широківської
громади». Запрошуються і фахівці з міста Запоріжжя, представники обласних організацій
або міжнародних партнерів.

•

створити умови для горизонтальної співпраці між підприємцями, кооперації, обміну
ресурсами та в підсумку посилення конкурентоспроможності місцевого бізнесу.

АУДИТОРІЯ
ПРЕДСТАВНИКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ, який зареєстрований або фактично
ведеться на території громади: підприємці, виробники, фермери.

МІСЦЕ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА АБО ІНШИЙ ПРОСТІР,
що використовується в громаді для ділових
зустрічей. Хоча особливістю бізнес-діалогів
у Широківській ОТГ є якраз те, що вони кожного разу відбуваються на іншій локації, аби
підприємці мали змогу ознайомитися з територіальними ресурсами громади. При цьому
захід складається з двох частин: екскурсія на
місцеве виробництво та власне «діалог».
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ВАЖЛИВО...
...ПРИЗНАЧИТИ ФАХІВЦЯ, відділ або
установу, які будуть системно займатися
налагодженням і підтримкою комунікацій
з бізнес-партнерами. У Широківській ОТГ
цими питаннями опікується комунальна
установа «Агенція розвитку Широківської
громади». Крім того, визначіть, яке
сприяння та в яких питаннях орган
місцевого самоврядування може надати
підприємцям.
Уже на першій зустрічі варто презентувати
ваше бачення економічного розвитку
громади та підтримки місцевого бізнесу.
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БІЗНЕС-ДІАЛОГИ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 РОЗПОЧИНАЄМО З АНАЛІЗУ бізнес-середовища: які підприємства зареєстровані на
території, які фактично мають тут виробничі
потужності, але юридично оформлені за межами громади, які податкові надходження від
юридичних осіб і ФОП тощо.
02 СКЛАДАЄМО ВЛАСНУ БАЗУ даних підприємців: юридична назва, організаційно-правова
форма, профіль діяльності, керівні особи, адреса, контакти. Серед них будуть більш і менш
дружні до вас, як і ті, хто не зареєстровані на
території громади, а тому загалом байдужі.
03 НАСАМПЕРЕД ЗАПРОШУЄМО «дружніх»:
під час ділових або неформальних зустрічей,
телефоном чи в інший зручний спосіб пояснюємо вашу ініціативу, її сенс для громади та вигоди для бізнес-партнера.
04 ДЛЯ ІНШИХ ПИШЕМО партнерські листи
або запрошення, в яких коротко викладаємо
основну суть пропозиції: де, коли і з якою метою ви проводите захід. Вкажіть тривалість,
назвіть учасників (спікерів) і ключові питання,
що виносяться на зустріч. Краще надсилати
листи безпосередньо на електронні адреси
керівникам, щоб вони не губились у секретарів
чи деінде. За день-два телефонуємо та уточнюємо, чи отримували листа, відповідаємо на
запитання, ще раз запрошуємо.
05 СКЛАДАЄМО ПОПЕРЕДНІЙ список учасників. Обираємо зручне приміщення: у залі засідань ради, місцевому хабі чи навіть на базі
когось із ваших підприємців.
06 НА ПЕРШУ ЗУСТРІЧ доцільно підготувати
презентацію про громаду, роботу органу місцевого самоврядування, місцевий бюджет з
розбивкою на доходи та видатки, обсяг трансферів з держбюджету, стратегічні цілі розвитку
тощо. Підприємці бажають бачити цифри та
факти: на що їдуть їхні податки.

Після запровадження регулярних
зустрічей із бізнесом у Широківській
ОТГ протягом лише 2018 р. було
здійснено перереєстрацію на
територію громади 20 підприємств.
Збільшення податкових надходжень
до місцевого бюджету склало 7-10%.
Крім того, підприємці долучилися до
фінансування розробки містобудівної
документації.
За результатами бізнес-діалогів
розроблено Програму підтримки
МСП на 2018–2020 рр.
Зустрічі з підприємцями
відбуваються 1 раз на три місяці.

07 ПОЗНАЙОМТЕ УЧАСНИКІВ зустрічі з фахівцями громади, які можуть надати допомогу
в різних питаннях: земельних, реєстрації або
перереєстрації бізнесу, участі в грантових програмах тощо. Окрему увагу приділіть можливостям, які є або можуть з’явитися для бізнесу
на території громади, як орган місцевого самоврядування може і готовий сприяти цьому, які
кроки потрібні з боку самих підприємців.
08 ЗАВЕРШІТЬ ЗУСТРІЧ неформальним
спілкуванням. Головні питання та пропозиції
можуть прозвучати саме тут.
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ІНКУБАТОР СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

У КЛАСИЧНОМУ РОЗУМІННІ інкубатор ідей
або інновацій (частіше – бізнес інкубатор)
функціонує як простір, що на певний період надається безкоштовно або на пільгових умовах
у користування підприємцям-початківцям.
ГОЛОВНА МЕТА ПРИ ЦЬОМУ – створити умови, в яких підприємницька ідея зможе бути
допрацьована, протестована та зрештою втілена в зрілий бізнес. Тому зазвичай учасникам
бізнес-інкубатора допомагають консультанти,
ментори або й окремі інвестори.
ІНКУБАТОРИ (ІНТЕНСИВИ) СОЦІАЛЬНИХ
ІДЕЙ діють за схожим принципом, але їх продуктом є інноваційні рішення для певних соціальних проблем громади. Причому замовником таких рішень може бути орган місцевого
самоврядування  або громада загалом (наприклад, через опитування мешканців про найбільш актуальні проблеми).

•

підтримати ініціативи молоді або місцевих
громадських організацій, спрямовані на покращення життя громади та активізацію її
мешканців;

•

навчити активних громадян розробляти
ефективні рішення для соціальних викликів, що є важливими для громади;

•

стимулювати
розвиток
молодіжного
лідерства, соціального підприємництва,
філантропії;

•

підвищити кількість і якість проєктів, що
подаються для фінансування за кошти бюджету участі.

АУДИТОРІЯ
УЧНІВСЬКА ТА СТУДЕНТСЬКА молодь, місцеві громадські організації та ініціативні групи.

ВАЖЛИВО!
ІНКУБАТОР СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ може
виявитися
цікавою
альтернативою
конкурсам громадських проєктів, що на
практиці є досить однотипними, часто
зводяться до дрібних інфраструктурних
рішень або й взагалі виграють за рахунок
адмінресурсу.
НАТОМІСТЬ ІНКУБАЦІЙНА ПРОГРАМА
дозволяє отримати на виході соціальні
рішення, які б враховували інтереси та
потреби зацікавлених сторін, максимально
залучали їх до взаємодії, мали якісні
впливи на рівні громади.

МІСЦЕ
МОЛОДІЖНИЙ ХАБ, центр громадських
ініціатив, інше обладнане приміщення, що
може вільно використовуватися ініціативними
мешканцями для зустрічей, спільної роботи,
навчання. Бліц-захід можна провести в парку.
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ІНКУБАТОР СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 РОЗРОБИТИ ПОВНОЦІННУ інкубаційну
програму, що складатиметься з пітчингів ідей,
навчання, консультацій із менторами, проєктної роботи, експертної оцінки розроблених
ініціатив і фінансування найкращих із них. Це
хороша тема для грантового проєкту громадської організації, що може бути реалізований
у співпраці з місцевою владою або іншими
партнерами. Плануючи такий проєкт, варто
включити в його бюджет витрати на навчання
учасників, роботу залучених експертів (тренерів, менторів), міні-гранти для переможців.
02 РЕАЛІЗУВАТИ ІДЕЮ інкубаційної програми
разом з місцевим соціально відповідальним
бізнесом. Зокрема потенційних благодійників
може зацікавити можливість підтримати ініціативи молоді. А сам інкубатор може стати
вдалим прикладом соціального партнерства
задля розвитку громади.
03 ОРГАНІЗУВАТИ ІНКУБАТОР ІДЕЙ в рамках підготовки до чергового конкурсу бюджету
участі: тренінги та експертні консультації для
авторів проєктів. Залучити для цього фахівців
з профільних відділів органу місцевого самоврядування та представників громадських організацій, які допоможуть активним жителями
знайти більш сучасні й творчі рішення місцевих проблем. Включити в навчальну програму
теми написання проєктів, залучення зацікавлених сторін, комунікації та промоції громадських
ініціатив. Пропрацювати з авторами юридичні,
організаційні та інші практичні питання, щоб
отримати в підсумку справді якісні та можливі
для реалізації проєкти.
04 СТВОРИТИ МІНІ-ІНКУБАТОР при місцевому хабі, молодіжній раді або громадській
організації. Це можуть бути щотижневі зустрічі
місцевих активістів для спільного обговорення
місцевих проблем та можливих рішень. Часом
наявність спільного простору для спілкування
з однодумцями та мозкового штурму в гарній
компанії можуть сприяти появі цікавих громадських ініціатив і пошуку шляхів їх реалізації.
Молодь Преображенської та Широківської
громад генерує ідеї для розвитку територій

У РІЗНОМУ ФОРМАТІ інкубатори соціальних ідей поступово набувають
поширення в межах національних або
місцевих проєктів.
Для прикладу, в Одесі на базі Impact
Hub Odessa було реалізовано програму розвитку соціальних ініціатив
Idea Boost, а також інтенсив-інкубатор
соціальних проєктів за підтримки ГО
Ukrainian Volunteer Service.
В Івано-Франківську, щоб сприяти
розробці соціальних ІТ-проектів для
розвитку міського простору та покращення життя містян, запустили інноваційний SoftServe Social Incubator.
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РОЗРОБКА БРЕНДА ГРОМАДИ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ 2019 р. створено 951
ОТГ (з урахуванням тих, де ще не відбулися
перші вибори). Подекуди це принципово нові
територіальні утворення, мешканці яких ще остаточно не ідентифікують себе в складі громади. І справді: люди відчувають приналежність
до своїх міст, селищ, сіл, але з чим у них має
асоціюватися новостворена громада?
ПОШУК І ВИЗНАЧЕННЯ таких спільних асоціацій, цінностей, можливостей території є основою брендингу громад.

• виявити ті унікальні характеристики
території, якими пишаються її жителі –
представники різних населених пунктів
громади;
• підвищити конкурентоспроможність громади, збільшити її присутність в інформаційному просторі;
• розробити унікальний та впізнаваний комплекс фірмового стилю для промоції громади, використання в офіційних комунікаціях;
• сформувати спільне бачення майбутнього
громади в жителів, сприяти її згуртуванню.

АУДИТОРІЯ
ДО УЧАСТІ В РОЗРОБЦІ БРЕНДА громади
широко залучають громадськість: дорослих
жителів, студентів, школярів, представників
культурницьких та інших організацій. Це може
бути попереднє опитування мешканців, проведення відкритого конкурсу ідей, голосування
за варіанти логотипів.

ВАЖЛИВО!
БРЕНД – ЦЕ НЕ ПРО ЛОГОТИП, фірмові
кольори чи шрифти. Так, це завжди
впізнаваність, зокрема й візуальна.
Проте «серцем» бренда є його
унікальність: чим відрізняється одна
громада від іншої, що є найбільшим
предметом гордощів для її жителів, чим
вона може зацікавити туристів, інвесторів,
медіа.
Тобто бренд території завжди має
внутрішній і зовнішній виміри – об’єднує
«своїх» у спільному баченні громади та
рекламує її для сторонніх.
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РОЗРОБКА БРЕНДА ГРОМАДИ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

ДОСВІД ГРОМАД

01 БРЕНД МАЄ УЗГОДЖУВАТИСЯ зі стратегічним планом розвитку території, візією громади: якою вона бачить себе в майбутньому,
що сьогодні об’єднує її жителів. Невипадково
громади, що першими об’єдналися в ході реформи децентралізації, тільки за декілька років взялись за розробку власних брендбуків.  
Перед цим вони пройшли етап стратегічного
планування розвитку, пошуку нових унікальних
характеристик і переваг.

ШИРОКІВСЬКА ГРОМАДА
(Запорізька область) приділяє
значну увагу брендуванню.

02 ПОШТОВХОМ ДО РОЗВИТКУ БРЕНДА
можуть бути історична спадщина, культурні
традиції, туристичні цікавинки території або й
зовсім нові смисли. Наприклад, для Баранівської ОТГ на Житомирщині не лише створили
логотип, але й зробили ребрендинг гербу. Якщо
раніше Баранівка була відомою місцевим  фарфором (завод, де його виготовляли, давно не
працює), то нині її впізнають за органічною
продукцією.

Тут створений свій бренд-бук.
В єдиному «фірмовому» стилі
розробляється поліграфічна
продукція, оформлюються
виставкові стенди, виданий
інвестиційний паспорт та інші
промоційні матеріали.
Такий самий візуальний стиль
дотримано на сайті Агенції розвитку
Широківської громади.

03 РОЗРОБКУ ЛОГОТИПУ та інших елементів
фірмового стилю варто доручити дизайнерам.
Проте, аби кінцевий продукт не виявився чужорідним, на різних етапах творчого процесу варто долучати громадськість, максимально уточнювати завдання, вчасно вносити корективи.
04 КРАЩЕ ОДРАЗУ СТВОРЮВАТИ декілька
дизайн-концепцій, а вже з них обирати ту, що
якнайбільше відповідає баченню громади. Вибір варто робити з урахуванням думки жителів:
організуйте голосування, громадське обговорення, проведіть фокус-групи. Цей процес має
бути максимально прозорим, а остаточний
варіант логотипу й інших елементів фірмового
стилю треба презентувати громадськості.
05 ЗРОБІТЬ ЛОГОТИП ГРОМАДИ частиною
всіх публічних комунікацій. Розмістіть його на
офіційному сайті, фейсбук-сторінці громади,
використовуйте в оформленні листів, оголошень, презентацій, візитівок, розробіть подарункову та сувенірну продукцію. Усе це працюватиме на промоцію вашого бренда.

06 ДЕЯКІ МІСТА МАЮТЬ не лише унікальні
логотипи, а й шрифти. Авторські накреслення
мають Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь, Луцьк.
Ціла система шрифтів Vinnytsia City була створена для Вінниці. Серед них навіть декоративний шрифт, у якому всі літери мають декілька
накреслень.
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ЯК НАОЧНО ПРОДЕМОНСТРУВАТИ мешканцям досягнення та ресурси громади, реалізовані або заплановані проєкти? Як допомогти
жителям уявити своє місто або село в межах
усієї території громади? Як показати, скільки
уваги приділяється кожному з населених пунктів, що належать до складу громади, скільки
коштів вкладено в розвиток місцевої інфраструктури? Перевіреним інструментом такої
візуалізації є звичайна мапа громади.

Друкована чи електронна, втілена в форматі
листівки, плаката чи   банера, мапа громади
може використовуватися з різною метою та
виконувати різні завдання:
• наочно показати якісні перетворення в
громаді;
• порівняти статистику формування та розподілу бюджету за окремими територіями
(наприклад, за старостинськими округами);
• продемонструвати інвесторам вільні земельні ділянки та їхні характеристики;
• надати потенційним туристам інформацію
про різні цікавинки та атракції;
• зафіксувати локації проєктів, впроваджених в рамках громадського буджету та ін.

АУДИТОРІЯ
АКТИВНА МОЛОДЬ, МІСЦЕВИЙ БІЗНЕС,
структурні підрозділи ради (виконкому),
комунальні установи, заклади і підприємства,
автори проєктів на громадський бюджет,
навіть діти.
МАПА – ЗРУЧНИЙ, ЦІКАВИЙ і зрозумілий спосіб представлення інформації як для дорослих,
так і для дітей. До речі, «дитяча» мапа з цікавими фактами про громаду, її визначні місця та
пам’ятки – чудовий спосіб познайомити малят
із їхньою маленькою батьківщиною.

ВАЖЛИВО!
ВІЗУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ краще
сприймається та запам’ятовується, є
привабливішою для розміщення на
поліграфічній продукції та
в соціальних мережах.
Наприклад, можна навести перелік
повних назв проєктів, що будуть
профінансовані за кошти державної
субвенції, а можна представити їх у
вигляді позначок на мапі громади
– з короткими назвами та сумами
виділених коштів.

Залучення молоді до екомапування у
Чернігівській ОТГ Запорізької області
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МАПА ПРОЄКТІВ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 СТВОРІТЬ ЕЛЕКТРОННУ МАПУ на сайті
громади – за допомогою Google Maps. Цей
сервіс дозволяє легко створювати карти окремих територій і публікувати їх на сторонніх
ресурсах. На таких мапах можна позначити
межі своєї громади, прокладати маршрути, додавати певні важливі точки, персоналізувати їх
за рахунок стандартних піктограм або власних
фотографій. Google Maps дозволяє створювати одразу декілька шарів мапи, кожен з яких
можна активувати або вимкнути. Це зручно,
коли треба позначити різні категорії об’єктів.
02 ДОЛУЧІТЬСЯ ДО СПІЛЬНОТИ місцевих
експертів Google і розказуйте про цікаві місця
в своїй громаді всьому світу. Додавайте фото
та відгуки, завдяки яким інші користувачі зможуть краще дізнатись про вашу місцевість, туристичні локації та заклади.

У рамках проєкту «Партисипативне
планування площі Покровської в місті
Оріхів» було зроблено детальні мапи
нинішньої центральної площі. Під час
святкування дня міста за ініціативи представниць виконкому міської ради було
організовано спеціальну локацію: містяни могли позначити на мапі місця, що, на
їхню думку, потребують зміни, написати
свої пропозиції щодо майбутнього облаштування площі.
На мапі Широківської громади представлені як великі інфраструктурні проєкти,
так і громадські ініціативи, реалізовані за
кошти бюджету участі:
http://shyroke-agency.com.ua/investytsii/
karta/

03 РОЗРОБІТЬ ІНФОГРАФІКУ для публічних
звітів, презентацій або інших офіційних заходів.
Це допоможе краще донести інформацію про
те, що було або буде зроблено в громаді. Людей більше цікавить, що відбувається в їхньому
місті чи селі. На мапі ви можете позначити, які
саме зміни відбулися за звітний період у конкретних населених пунктах, стисло представити дані про реалізовані проєкти та вкладені в
них кошти.
04 СТВОРЮЙТЕ РАЗОМ ІЗ МЕШКАНЦЯМИ
креативні мапи громади. У 2016 р. за ініціативи культурних менеджерів організацій
CANactions та «Європейське Товариство Географів» запустили урбаністичний проєкт Map
Me Happy – «Карту щасливих місць». Автори
проєкту закликали користувачів позначати на
інтерактивних мапах місця, що викликають у
них позитивні емоції – візуальні, звукові та тілесні відчуття, запахи або міркування.
Аналогічну мапу для вашої громади можна
створити за участі мешканців під час дня громади або будь-якого іншого масового свята.
Приклад: https://mapmehappy.com/ua/

МАПА ПРОЄКТІВ, які були впроваджені
у Широківській ОТГ (Запорізька область)
05 ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДРУКОВАНУ МАПУ
громади або окремих її територій під час
спільного планування просторового розвитку,
зустрічей з питань місцевих проблем, публічних
консультацій, звітування голови громади.
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТ УЧАСТІ)
– це можливість жителів населеного пункту
завдяки власній участі, тобто поданню проєктних пропозицій та/або голосуванню за них,
визначати: як і на що витрачати частину місцевого бюджету. Простіше кажучи: це реальна
можливість для мешканців і мешканок вплинути на зміни на своїй вулиці, в своєму селі чи
місті. Зазвичай громадські проєкти стосуються питань благоустрою та екології, дозвілля,
спорту, туризму, збереження історико-культурної спадщини.
Головна умова – вигоди від реалізації такого
проєкту мають отримати всі або значна частина мешканців і мешканок населеного пункту
або громади загалом.

•

подолати бар’єри, які існують між мешканцями та місцевою владою, налагодити
діалог і співпрацю в громаді;

•

підвищити рівень громадської активності
та соціальної відповідальності жителів;

•

виявити проблеми, що самі мешканці
вважають пріоритетними, і сприяти їх вирішенню;

•

забезпечити прозорість процесу прийняття управлінських рішень, збільшити довіру
до дій органів місцевого самоврядування.

АУДИТОРІЯ
АВТОРАМИ Й АВТОРКАМИ ПРОЄКТІВ бюджету участі можуть бути громадяни, які зареєстровані та проживають на території громади.
У кожній громаді встановлюється свій віковий
поріг для тих, хто може подавати проєкти та
голосувати за них: 16 або 18 років, рідше – 14.
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ВАЖЛИВО!
НЕМАЄ УНІВЕРСАЛЬНОГО РІШЕННЯ,
яким має бути бюджет участі для
громади: в кожному разі це унікальна
модель, що мусить максимально
відповідати умовам конкретної території
з її населенням.
ПРОТЕ Є ТРИ СКЛАДНИКИ, які
визначають успіх впровадження
громадського бюджету:
•

широке інформування та залучення
громадськості на всіх етапах;

•

вдало обрана процедура голосування;

•

вчасна і якісна реалізація. проєктівпереможців.
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ІНІЦІЮВАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ громадського бюджету можуть депутати, голова органу місцевого самоврядування або виконавчий
комітет. Фінансування програми підтримки
громадських ініціатив здійснюється з бюджету
розвитку громади – зазвичай у розмірі від 0,1%
бюджету розвитку до 1% бюджету громади.
02 СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ з впровадження громадського бюджету: робоча (координаційна) група або комісія з питань бюджету
участі. До його складу входять представники
органу місцевого самоврядування, депутатського корпусу, громадськості.
03 ОСНОВНІ УМОВИ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ визначаються у Положенні про громадський бюджет, що затверджується рішенням місцевої
ради.
04 ВИЗНАЧІТЬ, ЗОКРЕМА: вимоги до авторів
(подавачів) проєктів, параметри та обсяг фінансування, вимоги до громадських ініціатив і
форма проєктної заявки, порядок попереднього розгляду проєктів, голосування, їх реалізації.
05 ОСОБЛИВУ УВАГУ ВАРТО ПРИДІЛИТИ
інформаційно-просвітницькій кампанії, підготувати прості та зрозумілі інструкції для мешканців, провести навчання для авторів громадських проєктів.
06 НА ЕТАПІ ПОДАННЯ ЗАЯВОК важлива їх
попередня експертиза: наскільки проєкт відповідає вимогам конкурсу, чи є він реалістичним
з огляду на бюджет і терміни виконання, чи не
заплановані аналогічні роботи до реалізації в
межах інших програм.
07 ОКРЕМУ УВАГУ ЗВЕРНІТЬ на юридичні питання, у т.ч. ті, що стосуються права власності
на землю. Так, на самому початку процесу розроблення проєкту доцільно поцікавитись, хто є
власником ділянки, яка пропонується як місце
його реалізації, чи немає юридичних перешкод
та обмежень для подальших дій.

ЩОРОКУ ЗРОСТАЄ ЦІКАВІСТЬ
ДО ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
серед українських міст і громад.
Для прикладу, в Запорізькій області
станом на вересень 2019 року
бюджет участі впроваджено в містах
Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ,
Енергодар, Пологи, а також у низці
ОТГ: Біленьківська, Гуляйпільська,
Комиш-Зорянська, Оріхівська,
Приморська, Чернігівська,
Широківська.
У м. Мелітополь додатково
проводиться конкурс соціальнокультурних проєктів серед
громадських організацій.
08 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ
допускається до голосування. На цьому
етапі відбуваються публічні презентації,
промоція авторами своїх ініціатив.
Орган місцевого самоврядування може
публікувати переліки проєктів на своїх
ресурсах, подавати короткий опис кожного
з них та інформацію про авторів. На перших
етапах це важливо для популяризації самої
ідеї громадського бюджету.
09 ДОДАТКОВО СПРИЯТИ ПРОМОЦІЇ
громадського бюджету можуть місцеві
ЗМІ. Для прикладу, онлайн-видання
«Гуляйполе City» робить огляди проєктів,
поданих на конкурс у Гуляйпільській
громаді.
10 Є РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
голосування за проєкти: на спеціальних
електронних платформах, через гуглформи, шляхом заповнення паперових
бланків або відкритого голосування на
загальних зборах. Вибір конкретної форми
(або кількох) варто робити з урахуванням
особливостей громади.
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
ЗАВДАННЯ
ОСОБЛИВОСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ
(Запорізька область)
ФОРМАТ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Після закінчення терміну голосування за проєкти формується їх рейтинговий список. Рейтинг кожного проєкту визначається співвідношенням його вартості (бюджету) до кількості
отриманих голосів. Якщо в результаті голосування два або декілька проєктів отримали однакову кількість балів, їхня пріоритетність визначається жеребкуванням, що проводиться
координаційною радою у присутності авторів.

ПРИМОРСЬКА МІСЬКА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Кожний мешканець має право проголосувати
за два проекти: міський та сільський. Голосування здійснюється на спеціалізованому інтернет-ресурсі та в адміністратора, призначеного
в кожному населеному пункті. Переможці визначаються за кількістю голосів. Якщо два або
більше проєктів отримали однакову кількість
балів, пріоритет має той із них, що був поданий
раніше.
У Широкому відбувся форум партисипативних
практик, організований фундацією ПАУСІ

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА
ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА
Загальний обсяг бюджету участі розподіляється порівну між кожним старостинським округом та адміністративним центром громади.
Відкрите голосування за проєкти здійснюється
на загальних зборах відповідного старостинського округу та адміністративного центру
громади. Графік загальних зборів заздалегідь
оприлюднюється на сайті громади, в газеті, на
дошках для оголошень.

КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Обсяг бюджету участі на відповідний бюджетний рік становить 20%  від розміру земельного
податку за попередній рік, але не менше 500
тис. гривень. При цьому загальна сума коштів
розподіляється між п’ятьма округами громади
відповідно до відсотку надходження до місцевого  бюджету земельного податку з фізичних
та юросіб  відповідних територій.
Автори можуть подавати малі (до 50 тис. грн.)
або великі проєкти (100 тис. грн.), але не більше двох – і лише в межах свого округу. Голосування за проєкти також має територіальні обмеження та відбувається шляхом заповнення
паперових бланків у місцевих бібліотеках.

Трапляються випадки, коли
мешканці «периферійних» сіл
є більш активними у поданні
проєктів, ніж в центральному
населеному пункті громади.
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
ЗАЛУЧЕННЯ
ДО УЧАСТІ
ПЕРЕД ОГОЛОШЕННЯМ першого конкурсу
бюджету участі в Чернігівській ОТГ перед селищною радою постало питання: як зробити
так, аби громадський бюджет став по-справжньому громадським. Було вирішено підготувати команду ініціативних жителів, яка б долучилась до Робочої групи з питань бюджету участі.
ДО СКЛАДУ громадського активу мали увійти мешканці та мешканки різних населених
пунктів, готові навчатися новому, генерувати
ідеї для майбутніх проєктів, допомагати іншим
авторам.
КООРДИНАЦІЮ ЦІЄЇ РОБОТИ взяла на себе
ГО «Платформа розвитку», що саме брала
участь у проєкті «Зміцнення демократичного
врядування» та отримала субгрант на втілення власної ініціативи. Щоб підготувати місцевих експертів, «Платформа розвитку» провела
низку інформаційних зустрічей, комунікаційних
тренінгів і семінарів з написання проєктів.
У ПІДСУМКУ до громадського активу приєдналися більше 30 осіб, які долучилися до робочих заходів з питань бюджету участі та проводили консультації для мешканців у своїх селах.
ЗАГАЛОМ 12 громадських проєктів отримали
фінансування з бюджету Чернігівської селищної ОТГ у 2018 р.. Представники сформованого
громадського активу продовжили співпрацю з
ГО «Платформа розвитку», а в 2019 році взяли
участь у другій фазі проєкту «Зміцнення демократичного врядування».

У ШИРОКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ОТГ перший конкурс громадського бюджету відбувся з рекордною продуктивністю – було
подано 23 заявки з 9 різних сіл громади.
За підсумками голосування перемогли 6
проєктів. Разом із тим ще декілька громадських ініціатив були підтримані сільською
радою та місцевими підприємцями. Серед
них ІТ-курси у Відрадному – надзвичайно
цікавий і нестандартний проект, завдяки
якому більше 60 мешканців громади мали
змогу безкоштовно отримати сучасні знання в сфері ІТ.
На підтримку ідеї створення парку відпочинку в Зеленопіллі було здійснено низку
заходів із озеленення села. А в межах проекту «Задоволення культурних потреб людей похилого віку» відбулась низка поїздок
у театр для поважних мешканців.
НАЙКРАЩА РЕКЛАМА
для громадського бюджету – вчасно,
якісно та в повному обсязі виконані
проєкти-переможці.
На етапі реалізації варто регулярно
залучати авторів для моніторингу
виконання робіт і допомоги. Адже проєкт
стає справді громадським, коли жителі
долучаються не лише до розробки ідеї
проєкту, але й до її втілення.

Під час звітів голови Широківської ОТГ
обговорюються також і проєкти участі
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ВУЛИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

СЕРІЯ ВІДКРИТИХ ЗУСТРІЧЕЙ з різних питань, що можуть зацікавити місцевих жителів – від історії рідного краю до піклування
про своє здоров’я.

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ДОПОВІДІ, невимушеність спілкування, можливість для слухачів
поставити питання та поділитися думками –
важливі компоненти відкритої «лекції».

• донести у незвичайній формі до людей
цікаву інформацію – ознайомити мешканців з історією громади, екологічними ідеями, практиками ефективного домоуправління чи навіть сучасним мистецтвом ;
• популяризувати освіту протягом усього
життя, спонукати людей до спілкування
між собою, живого обговорення нових
тем;
• запропонувати мешканцям безкоштовну платформу для змістовного дозвілля,
реалізації творчих ініціатив, зустрічей із
цікавими спікерами.

МІСЦЕ

ВАЖЛИВО!

ФОРМАТ ЛЕКТОРІЮ ПЕРЕДБАЧАЄ, що є
спікер або модератор, який добре володіє темою, та аудиторія, яка прагне отримати нове
знання та обговорити почуте.

ВІДКРИТИЙ ЛЕКТОРІЙ може мати свою
постійну локацію з міні-сценою, вуличними
меблями або й вибіленою стіною для
проєкції  відео.
Це також може бути імпровізований простір
просто неба, що перетворюється на лекторій
з наявністю власне спікера та його аудиторії.

АУДИТОРІЯ
ВІДВІДУВАЧАМИ ЛЕКТОРІЮ можуть бути
люди різного віку та різних зацікавлень.
Плануючи програму зустрічей, можна
орієнтуватися на широку аудиторію або
щоразу торкатися більш вузьких тем,
гуртуючи навколо спікера спільноти за
інтересами та водночас розширюючи
світогляд менш обізнаної публіки.
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ЛЕКТОРІЙ – це не виключно лекції та
не обов’язково в одному й тому самому
місці.
Це також може бути простір для творчих
зустрічей, поетичних читань чи навіть кінопоказів.
Він може відбуватися в різних районах
міста чи населених пунктах – такий
мандрівний лекторій є доброю нагодою
познайомитися з усією громадою та поспілкуватися з її мешканцями.
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ВУЛИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКТОРІЮ – вуличного чи
тим паче мандрівного – це цілий проєкт, що
потребує чіткого розподілу ролей у команді: хто відповідає за добір спікерів, хто – за
технічну частину, хто допомагає із залученням слухачів, хто буде модератором заходів.
Сформуйте перелік таких ролей залежно від
масштабу вашого проєкту.
02 ВИЗНАЧІТЬ, ЯКА КЛЮЧОВА ІДЕЯ вашого лекторію: чи буде це цикл зустрічей,
присвячений одній темі, чи це будуть різні
заходи за участі різних гостей. Добра ідея
допоможе вам не лише залучити аудиторію,
але й зацікавити спікерів.
03 ПРОГРАМУ ЛЕКТОРІЮ доцільно планувати наперед. Повний сезон для вуличного
формату – від 3 до 5 місяців, з травня по
вересень. Зустрічі можуть проходити, наприклад, щовихідних або раз на два тижні.
Оберіть оптимальну періодичність з урахуванням ваших можливостей.
04 ДОБРЕ, КОЛИ ЗАХОДИ відбуваються в
один і той самий тижня і в однаковий час –
це дозволяє краще планувати не лише вам,
але і вашим відвідувачам.
05 ДОМОВТЕСЯ З ВАШИМИ СПІКЕРАМИ
заздалегідь: погодьте зручний день, уточніть
умови участі, чи потрібні додаткові матеріали чи реквізит. Запитайте напередодні, чи
все в силі. Завжди майте якийсь варіант «на
заміну», якщо раптом скасується запланована зустріч.
06 ДОБРИЙ СПІКЕР – половина успіху вашого заходу. Запрошуйте до співпраці цікавих людей, яким є чим поділитися. Такі є в
кожному місті та кожній громаді – місцеві
громадські діячі, письменники, митці, краєзнавці, народні майстри, люди з незвичайними захопленнями, мандрівники.

07 ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ЗРУЧНЕ розміщення слухачів. Вам стануть у пригоді скамійки, стільці чи пуфи – залежно від ваших
ресурсів. Співпрацюйте з комунальними
установами або громадськими організаціями, які можуть допомогти з облаштуванням
простору. Або – якщо лекторій проходить у
зеленій зоні – попросіть людей приходити зі
своїми пледами та килимками.
08 ВЧАСНО АНОНСУЙТЕ тематику зустрічей та спікерів. Використовуйте для цього
соціальні мережі, запрошуйте людей через
заклади культури й освіти, залучайте місцеві
медіа до висвітлення заходів. і не забувайте
про «сарафанне радіо»: адже найкращу рекламу вам забезпечать зацікавлені слухачі
– ваші постійні відвідувачі.
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КРЕАТИВНА МАЙСТЕРНЯ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ з мешканцями та мешканками громади для спільного вирішення
творчих питань, пошуку кращих шляхів вирішення місцевих проблем, а також швидкого
сумісного виконання певної творчої роботи.

ЗАЛУЧИТИ ЛЮДЕЙ до спільного пошуку,
обговорення та втілення творчих рішень.
Це може бути підготовка свята, створення
мистецького продукту або вирішення складніших питань, що передбачають зміну якоїсь
ситуації.
Так, у місті Біляївка на Одещині в рамках
соціальної кампанії, спрямованої на покращення умов у пологовому відділенні місцевої лікарні, провели креативну майстерню
на тему «Ідеальний пологовий очима жінок
та лікарів».

Крім того, креативна майстерня може діяти
і як простір творчого дозвілля, пропонуючи своїм відвідувачам різноманітні майстер-класи, навчання традиційним і сучасним художнім технікам тощо.

МІСЦЕ
ТВОРЧІСТЬ ПОТРЕБУЄ комфортних умов і
натхнення. За можливості оберіть саме таке
місце – світле, затишне, тепле (зокрема, опалюване взимку). Це може бути приміщення
в центрі дозвілля, хабі, бібліотеці, світлиці.
У теплу пору року окремі заходи креативної
майстерні доцільно проводити просто неба.

АУДИТОРІЯ
ЗАХОДОМ ЗАЦІКАВЛЯТЬСЯ:
• учасники та учасниці різного віку, які мають певні творчі здібності або бажають
спробувати себе в творчості;
• люди з активною громадською позицією,
які люблять долучатися до спільної діяльності або ж прагнуть отримати новий досвід співпраці та співучасті;
• місцеві майстри та майстрині, які можуть
і хочуть поділитися своїми вміннями та
надихнути на творчість інших.
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ВАЖЛИВО!
СПІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ – це чудовий інструмент згуртування громади, інтеграції вразливих категорій мешканців, а також налагодження діалогу між поколіннями.
Як приклад – у Преображенській сільській
громаді під час зустрічі активістів Молодіжної ради та ветеранської організації
виникла ідея створити разом подарунок до
Дня громади. Декілька разів діти, молодь і
старші мешканці села Преображенка збиралися для спільної роботи. Результатом
стало вишите панно – «Віночок єднання».
За час цих зустрічей односельці не просто
краще познайомилися, але й несподівано
знайшли спільних родичів.
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КРЕАТИВНА МАЙСТЕРНЯ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ПЛАНУЮЧИ КРЕАТИВНУ МАЙСТЕРНЮ,
варто визначити: чи буде це разовий захід задля вирішення однієї конкретної проблеми або
ж серія зустрічей, що передбачатиме покрокове обговорення, пошук варіантів вирішення,
спільну діяльність. Зрештою, можна почати з
пілотного заходу та за реакцією його учасників
обрати подальший сценарій дій.
02 ЗАПРОСІТЬ ЛЮДЕЙ ДО УЧАСТІ. Використовуйте для цього особисті запрошення та
оголошення, розмістіть інформацію в соціальній мережі. Поясніть формат і мету зустрічі:
для чого ви збираєте людей, і що вони з того
отримають (позитивні емоції, нові знання й навички, можливість вплинути на ситуацію).  
03 ЯКЩО РОБОТА КРЕАТИВНОЇ майстерні
буде спрямована на вузьку проблему, як у наведеному раніше прикладі з лікарнею, обов’язково запросіть представників зацікавлених
сторін (так, у Біляївці це були жінки та лікарі).
04 ПІДГОТУЙТЕ ДЛЯ УЧАСНИКІВ приклади:
як проблема, що виноситься на обговорення,
була вирішена в інших громадах. Якщо можливо, залучіть спікерів, які обізнані в темі або готові поділилися своїми успішними практиками.
05 ЗАОХОЧУЙТЕ ВАШИХ учасників і учасниць
до обговорення, обміну думками та пропозиціями. Якщо люди між собою незнайомі, можна
на початку провести будь-яку просту гру на
знайомство або просто попросити людей назвати свої імена, ким вони працюють (де навчаються), що мотивувало їх взяти участь у заході,
які їхні очікування від зустрічі.
06 РОЗРОБІТЬ СПІЛЬНИЙ план дій: що можна
зробити, аби вирішити проблему, як спільними
зусиллями втілити ваше творче рішення.
Разом заплануйте нову зустріч, за потреби
видайте «домашнє завдання» найбільш
зацікавленим учасникам і учасницям. Це може
бути, наприклад, вивчення кращих практик,
більш ґрунтовне дослідження теми, пошук
партнерів або залучення нових людей до
роботи майстерні.

В Остриківській сільській громаді
місцева громадська організація
«Майстерня добробуту» ініціювала
«Креативні п’ятниці».
Поштовхом до цього стало бажання
осучаснити традиційний формат
святкування Дня Незалежності –
так, щоб урочистості стали справді
цікавими і малечі, і дорослим, і
поважним мешканцям.
Для цього активістки вирішили
залучити до планування свята самих
жителів – разом із ними розробили
концепцію
заходу,
підготували
декорації, облаштували фотозону.
Спільна творчість молоді й людей
поважного віку у Преображенській
громаді – підготовка і результат.
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СВІТОВЕ КАФЕ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

СВІТОВЕ КАФЕ – формат групової комунікації, що передбачає залучення до діалогу одночасно великої кількості людей, активний
обмін новими думками й ідеями.

•
•
•
•
•
•

Учасники світового кафе працюють у міні-групах за окремими столами, кожен з яких
має свою тему та «господаря», тобто модератора. Разом із ним «гості» протягом чітко
визначеного часу (від 15 до 20 хвилин) обговорюють тему, фіксуючи всі думки та ідеї на
великих аркушах.
По завершенню часу учасники переходять
за інший столик. Натомість модератор лишається, зустрічає нових «гостей», знайомить
їх із темою та напрацюваннями попередньої
групи. Нові учасники доповнюють аркуш
своїми пропозиціями й так само переходять
до наступного «господаря» кафе, коли їхній
час вичерпано.
Ця процедура повторюється, поки всі учасники й учасниці великої групи не побувають
за кожним зі столиків. Після цього модератори презентують загальні напрацювання
своїх «кафе», і відбувається підсумкове обговорення за участі фасилітатора.

МІСЦЕ
ПРОСТОРЕ ТА СВІТЛЕ ПРИМІЩЕННЯ, в
якому можна створити умови для одночасної роботи кількох міні-груп за окремими
столами.
За відсутності такого можна розмістити столи в сусідніх кімнатах одного приміщення –
так, щоб переходи між «кафе» не забирали в
учасників багато часу та не сповільнювали
динаміку заходу.
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вирішення комплексних проблем;
отримання відповідей на декілька запитань;
пошук нестандартних рішень;
узагальнення кількох точок зору;
планування групової роботи;
обмін досвідом.
Джерело:
https://www.gurt.org.ua/articles/40121/

АУДИТОРІЯ
ЩОНАЙМЕНШЕ 12-14 ОСІБ, що дозволяє розподілити учасників світового кафе у міні-групи.
Чим більше людей бере участь у заході, тим
більшою має бути кількість столів і модераторів. Оптимальна кількість учасників за одним
столом – до 12 осіб.

ВАЖЛИВО!
ЗАБЕЗПЕЧТЕ УЧАСНИКІВ МАТЕРІАЛАМИ
для фіксації результатів обговорення: великі аркуші, або паперові скатертини, різнокольорові маркери. Важливо організувати
невимушену, але продуктивну розмову за
кожним столом. Тому завдання модераторів – заохочувати висловлення своєї думки
кожним з учасників і водночас тримати обговорення в межах заданої теми, спрямовувати його на вирішення проблеми.
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СВІТОВЕ КАФЕ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ПОТРІБНІ
модератори столів і ведучий-фасилітатор, який
презентує мету зустрічі та «господарів» кафе,
стежить за часом і оголошує про зміну столиків, допомагає підбити підсумки та провести
фінальне обговорення.  
02 ВАЖЛИВО ВІД ПОЧАТКУ СТВОРИТИ комфортні й доброзичливі умови для спілкування. Для відтворення атмосфери справжньої
кав’ярні можна увімкнути легку музику, запропонувати каву гостям.

ФОРМАТ СВІТОВОГО КАФЕ стає дедалі
популярнішим у громадах – при залученні людей до планування розвитку
території, визначенні пріоритетів молодіжної роботи, обговоренні проблемних
питань окремих населених пунктів.
У Широківській ОТГ такі зустрічі з мешканцями провели в шести селах на етапі
розробки місцевої стратегії розвитку.
У Гуляйполі Молодіжна ініціативна
група завдяки світовому кафе зібрала
ідеї для майбутніх заходів.

03 НАСАМПЕРЕД ПОЯСНІСТЬ УЧАСНИКАМ
зустрічі особливості формату та правила роботи: скільки часу на обговорення, в якому порядку переходити між столами, що має стати
результатом обговорення.
04 РОЗПОДІЛ УЧАСНИКІВ НА МІНІ-ГРУПИ
може відбуватися за їхнім бажанням (відповідно до кількості місць у кафе) або випадково.
Якщо ви бажаєте провести жеребкування –
продумайте креативний формат. Для прикладу,
під час світового кафе, що проводилось у рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO,
учасники й учасниці отримували бейджі з
кольоровими наліпками. Тож гості швидко
знайшли свої перші «кафе» – столи модераторів, прикрашені повітряними кульками відповідного кольору.
05 ПРИ ОБГОВОРЕННІ ЗА СТОЛОМ чітко опишіть контекст розмови, її основні завдання.
Спрямовуйте людей на вирішення проблеми, а
не лише її проговорення. Заохочуйте ділитися
досвідом, допомагайте побачити взаємозв’язки, відзначайте особистий внесок кожного
учасника розмови.
06 ПІСЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ роботи кожного столу зберіть разом напрацювання світового кафе, розвісьте аркуші, надайте
учасникам можливість отримати комплексне
бачення обговорених тем і відрефлексувати
свій досвід.

Фото з сайту Широківської ОТГ
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ консультації з громадськістю, або публічні консультації – це процес комунікацій між органами місцевого самоврядування та громадянами, за допомогою
якого обидві сторони стають поінформованими про різні перспективи місцевих політик,
проєктів і рішень. Така взаємодія надає можливість громадянам впливати на зміст рішень,
що їх ухвалюють органи місцевої влади.

• отримати зворотний зв’язок безпосередньо
від громадян, налагодити конструктивний
діалог;

ІСНУЮТЬ ДВІ ФОРМИ публічних консультацій:
безпосередня (публічні громадські обговорення, електронні консультації, фокус-групи за
участі зацікавлених сторін та/або експертів)
та опосередкована, що передбачає вивчення
громадської думки через інтерв’ю, соціологічні
дослідження, збір відгуків.

• залучити громадян до обговорення й
ухвалення рішень, вдосконалити місцеві
політики.

• покращити обізнаність жителів щодо
важливих питань, проєктів, пояснити дії
влади;
• продемонструвати альтернативні рішення
для місцевих проблем;

ВАЖЛИВО!

ЗРУЧНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР (приміщення або площа) – для публічних обговорень, коли всі охочі можуть висловити свою
точку зору стосовно обговорюваного питання.
Окремий кабінет або інше приміщення – для
проведення фокус-групи із зацікавленими сторонами.

ОСНОВОЮ НОРМАТИВНОГО регулювання громадської участі на місцевому
рівні на сьогодні є Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 р. Зокрема це Стаття 3 Закону,
що гарантує право громадян на участь у
місцевому самоврядуванні. До безпосередніх форм такої участі належать: місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи та громадські
слухання.

СПЕЦІАЛЬНА ВЕБ-ПЛАТФОРМА (наприклад,
система опитування «Ваша думка» https://vdmk.
org/uk), гугл-форми або інші інструменти – для
електронних консультацій із громадськістю.

З 2017 РОКУ ТРИВАЮТЬ процес
законодавчого унормування публічних
консультацій та суспільна дискусія
навколо нього.

МІСЦЕ

АУДИТОРІЯ
МЕШКАНЦІ ТА МЕШКАНКИ громади, населеного пункту або окремого району, на життя
яких впливає місцева політика, проєкт чи рішення, що є предметом консультації.
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ПЕРЕДУМОВИ УСПІХУ КОНСУЛЬТАЦІЙ із
громадськістю – відкритість влади до діалогу
та готовність до імплементації рішень. Також
важливо чітко визначити для себе мету спілкування й очікувані результати – це саме треба
доступно донести до громадян: що ви хочете
від них почути та навіщо, як це покращить їхнє
життя та громаду загалом.
02 ПРОДУМАЙТЕ ДИЗАЙН КОНСУЛЬТАЦІЇ:
зрозуміле визначення теми та чітке
формулювання питання (питань), формат
заходу, цільова аудиторія.
03 НАПРИКЛАД, ПУБЛІЧНІ ГРОМАДСЬКІ
обговорення (інша назва – town hall) підходять
для широких, «відкритих» питань, що становлять інтерес для громади загалом. Електронні
консультації дозволяють легко охопити велику
аудиторію, їх доцільно використовувати для
розгляду важливих питань, коли серед кількох
варіантів вирішення проблеми треба вибрати
один.  Фокус-групи спрямовані на максимально конкретне обговорення, підходять для вирішення вузькопрофесійних питань.

Приклади публічних консультацій, проведених за підтримки регіональних осередків
ініціативи «Активна громада» ВГО «Інститут
Республіка» в 2018-2019 рр. (з використанням системи «Ваша думка»).
• Як назвати аеропорт? (Полтава)
• Що потрібно розмістити на місці демонтованого пам’ятника Леніну? (Зіньків)
• Де провести реконструкцію зон
відпочинку насамперед? (Добропілля)
• Чи варто перейменувати (змінити назву)
вул. Дворцова у Кропивницькому?
• Яку скульптурну композицію ви б
запропонували встановити на оновленій
площі Театральній у Запоріжжі?
• Як вирішити проблему відкритих
пісочниць у місті Южному?
• Який слоган найкраще презентує
Дрогобич?
За матеріалами ОЛЕСІ ЛАПІКОВОЇ, регіональної
координаторки ВГО «Інститут Республіка» в Запоріжжі

04 ПРИ ВИНЕСЕННІ НА ОБГОВОРЕННЯ декількох варіантів рішення однієї проблеми (наприклад, коли треба вибрати, як облаштувати
громадський простір, що встановити на місці
декомунізованого пам’ятника абощо) максимально конкретно сформулюйте основне питання та запропонуйте 3-5 варіантів.
05 ПРОВЕДІТЬ ІНФОРМАЦІЙНУ КАМПАНІЮ
на підтримку консультації. Використовуйте такі
ресурси: афіші в комунальних закладах, адміністративних установах і ЦНАП, місцеві ЗМІ, сайт
громади (органу місцевого самоврядування),
соцмережі, вуличні акції (опитування, інфогодини).
06 ВІДВЕДІТЬ ДОСТАТНІЙ ЧАС на збір
відповідей (не менше 20 днів). Ви можете
комбінувати онлайн- і офлайн засоби:
наприклад, ресурс «Ваша думка» та паперові
анкети в публічних місцях.

07 ПОІНФОРМУЙТЕ ЛЮДЕЙ про результати
аналізу даних: наведіть кількісні показники,
статистику відповідей, окремі цікаві пропозиції
(за наявності відкритих питань).
08 ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗКАЖІТЬ, що далі: як
саме результати консультації вплинуть на рішення місцевої влади, чи будуть наступні кроки до взаємодії з громадськістю.
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КАВА З ГОЛОВОЮ ГРОМАДИ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

НЕФОРМАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ голови громади з
громадянами та зацікавленими сторонами.
Такі заходи можуть бути одноразовими або
проводитися систематично – з визначеним колом учасників чи щоразу новим складом.

•

сформувати довірливі відносини між
керівництвом громади та зацікавленими
сторонами – мешканцями, громадськими
активістами, підприємцями, журналістами;

•

сприяти відкритості й прозорості
місцевого самоврядування, налагодити
постійний конструктивний діалог між
владою і громадськістю;

Наприклад, міський голова Пирятина регулярно збирає місцевих підприємців на «ранкову каву з мером».

•

вирішити оперативно важливі питання
життєдіяльності громади за участі
стейкхолдерів;

Мер Івано-Франківська проводить бізнес-сніданки, на яких зустрічається з представниками
різних сфер – рестораторами, забудовниками,
ремісниками, спортсменами, представниками
громадських і благодійних організацій. Фінансування цих заходів здійснюється в межах
«Комплексної програми сприяння залученню
інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на
2016-2020 рр.».

•

отримати зворотний зв’язок від громадян
стосовно важливих питань, владних
рішень або місцевих проблем.

УПРОДОВЖ ОСТАННІХ РОКІВ цей формат
здобув популярність у багатьох містах і
громадах.

АУДИТОРІЯ

В Острозі захід «Чашка кави з міським головою»
проходив за участі активістів учнівського й
студентського самоврядування, представників
місцевих молодіжних громадських організацій.

КОЛО ГРОМАДЯН, з якими керівництво
громади прагне налагодити діалог і більш
тісну співпрацю, представники місцевого
бізнесу, громадських організацій, творчих
кіл, ЗМІ.

В Шумській ОТГ під час «Жвавої кави» громадські активісти, приватні підприємці та автори
проєктів бюджету участі разом з міським головою обговорювали, на які потреби громади
краще спрямувати грантову допомогу.

ДОЦІЛЬНИМ може бути навіть проведення таких неформальних зустрічей із колективами комунальних закладів і установ
для кращого розуміння їхніх проблем, потреб і особливостей роботи.

МІСЦЕ
Кабінет голови, інші зручні приміщення в
адміністративних будівлях, місцевий хаб або
справжня кав’ярня – залежно від наявних
ресурсів, кількості учасників спілкування, цілей
зустрічі. Головна умова – наявність кави (чаю)
та можливість невимушеного спілкування.
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КАВА З ГОЛОВОЮ ГРОМАДИ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ)
01 У ШИРОКІВСЬКІЙ ОТГ сніданок з головою громади проводиться в форматі «тет-атет», а його учасники обираються серед охочих підписників фейсбук-сторінки громади
за підсумками конкурсу.
02 УМОВИ ДУЖЕ ПРОСТІ: тим, хто хоче взяти участь у неформальній зустрічі з головою,
пропонується відповісти на певне особисте
питання в коментарях під оголошенням про
черговий конкурс. Наприклад, про улюблене
місце в громаді, улюблені страви чи спосіб
дозвілля. Оригінальний допис про конкурс
також треба поширити в себе на сторінці.

«

ЧОМУ Я ВИРІШИЛА брати
участь у розіграші?
Тому що мені хотілось дізнатися
саме тет-а-тет від голови багато
нового та цікавого, отримати
відповіді на всі запитання та й
просто добре провести час.
І я рада, що це вдалося».
Оксана Махмудова, учасниця
сніданку з головою громади,
жителька села Відрадне
(цитата і фотографії з публікації
на сайті Широківської ОТГ)

03 ПЕРЕМОЖЦІ ОБИРАЮТЬСЯ електронним жеребкуванням (за допомогою спеціального веб-сервісу random.org). Ім’я переможця публікується на сторінці громади,
додається знімок з екрану, що підтверджує
результати жеребкування.
04 ШИРОКІВСЬКА ГРОМАДА межує із містом Запоріжжям, тож сніданки із головою
відбуваються зазвичай в одній із запорізьких кав’ярень. Такі зустрічі є ініціативою
голови громади. Вони дозволяють у неформальній обстановці безпосередньо від мешканців дізнатися про те, чим живуть різні
населені пункти, а мешканці в свою чергу
можуть поставити голові будь-яке питання.
05 СНІДАНКИ З ГОЛОВОЮ в різному форматі висвітлюються на сайті Широківської
громади – як репортажі чи інтерв’ю з учасниками зустрічей. Також наводяться окремі
питання до голови та його відповіді на них.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І ГАЛУЗЕВІ СТРАТЕГІЇ
Автор практики: ВІТАЛІЙ ЛИСЕНКО, експерт проєкту
“Зміцнення демократичного врядування”
ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ розвитку областей і разом з тим — районів, міст, селищ, а подекуди й сіл активізувався у 2006 р., коли було затверджено першу Державну стратегію
регіонального розвитку на період до 2015 року. З урахуванням її положень ледь не вперше в
Україні почали розробляти стратегії розвитку для багатьох територій і громад.
ЗА АНАЛОГІЄЮ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ виконавчої влади діяли органи місцевого самоврядування. Так, на території Запорізької області одними з перших міст, які отримали власні стратегії розвитку, стали Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Токмак (разом з Токмацьким районом).
Значна частина таких стратегій у різних регіонах України були розроблені за підтримки проєктів
міжнародної технічної допомоги.
У 2015 РОЦІ З ПОЧАТКОМ СТВОРЕННЯ об’єднаних територіальних громад стратегічне планування стало особливо актуальним для місцевого рівня. Тим більше, що переважна більшість програм і проєктів підтримки розвитку громад (включно з ДФРР) орієнтовані на фінансування місцевих ініціатив у тому випадку, якщо вони відповідають стратегічним пріоритетам та згадуються
у відповідних стратегічних планах, затверджених міцевою радою.

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ПОТРІБНО, АБО ЯКА КОРИСТЬ ВІД СТРАТЕГІЇ
1. В ПРОЦЕСІ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ідентифікують найактуальніші проблеми, які потрібно вирішити, а також зовнішні й внутрішні
фактори, які можуть позитивно чи негативно
вплинути на вирішення цих проблем. Відповідно при цьому визначити та використати сильні
сторони й можливості, а також врахувати слабкі сторони й загрози (SWOT-аналіз). Отже, отримаємо важливу інформацію, на основі якої
можемо розставити пріоритети та планувати
залучення необхідних ресурсів.
2. СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧАЄ ПРІОРИТЕТНІ напрями розвитку певної території (області, району,   громади), які визначаються на основі
здійсненого аналізу й прогнозування. При цьому враховують культурно-історичний аспект,
демографічні показники, економічні можливості, фактори підвищення конкурентноздатності, доступність сучасних технологій, норми
законодавства й політичні тенденції, екологічні
впливи й ризики (PEST-аналіз). Розробивши
стратегію, ми будемо знати все про свою громаду та її оточення і матимемо прогноз розвитку на довгостроковий період.
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3. ДОЛУЧЕННЯ ДО РОЗРОБЛЕННЯ стратегії
різних зацікавлених сторін (від дітей і молоді
до представників бізнесу, профільних фахівців
і депутатів) згуртує громаду, допоможе знайти
нові можливості для співпраці та взаємодії. Ми
максимально ефективно використаємо внутрішні можливості для кооперації і розвитку.
4. ДОДАВШИ ДО СТРАТЕГІЇ ПЛАН ДІЙ з її
виконання, ми отримаємо пріоритетні робочі
завдання на кожний день, тиждень, місяць,
тобто зможемо не відволікатись на другорядні
речі і не вигадувати щоранку, над якими питаннями працювати. Є план дій і його треба виконувати! Отже стратегія допомагає чітко розпланувати й організувати поточну діяльність.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І ГАЛУЗЕВІ СТРАТЕГІЇ
З ЧОГО РОЗПОЧАТИ

ЩО В ПІДСУМКУ

01 ОЗНАЙОМТЕСЬ З НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ актами та навчально-методичними посібниками і зрозумійте основні принципи, цілі
та логіку стратегічного планування.
02 ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ДЕКІЛЬКА прикладів стратегій, які вже розроблені іншими громадами.
Проте не займайтесь “копіпастом”. Копіювання чиєїсь системи цілей чи механізму їх досягнення не допоможе вам у розвитку вашої громади. У кожного свій контекст, фактори впливу
і пріоритети. Пишіть свою стратегію!
03 ПРОВЕДІТЬ НАВЧАННЯ з основних питань
стратегічного планування для представників
різних зацікавлених сторін, які будуть долучені до процесу стратегічного планування. Люди
принаймні мають розуміти й усвідомлювати,
чим саме вони займаються і якого спільного
результату повинні досягти.
04 ПОКРОКОВИЙ ПРОЦЕС власне розроблення стратегій та планів дій детально розписаний
як у нормативно-правових актах, так і в методичній літературі. Тому уважно перечитайте ще
раз законодавчі вимоги, складіть схематичний
план дій з розроблення документу й беріться
до справи!
05 ДО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, навчальних заходів, аналізу інформації та формулювання тексту документу доцільно залучити
зовнішнього експерта з відповідним досвідом.
Разом з тим не перекладайте на нього всю відповідальність. Це ваша стратегія, з якою далі
працювати саме вам! Експерт лише допомагає у вашій роботі.
06 ДОДАТКОВО У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ
можуть бути також розроблені і впроваджені
галузеві стратегії: стратегія залучення
інвестицій, стратегія культурного розвитку,
комунікаційна стратегія та інші.

СИСТЕМА ПРОГНОЗНИХ та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади включає:

НАЙВАЖЛИВІШЕ!
ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ стратегічних документів не забудьте зняти їх з полички й
розпочати роботу з виконання ваших планів!

• стратегію розвитку об’єднаної територіальної громади (на термін не менше 7 років);
• план (програму) соціально-економічного
розвитку об’єднаної територіальної громади
(орієнтовно на 3 роки);
• інші довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнозні й програмні документи, в яких на основі проведеного аналізу
поточної ситуації та з урахуванням різних
факторів впливу визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
громади і заходи, які необхідно здійснити
для їх досягнення.

ЗАКОНОДАВСТВО
• ЗАКОН УКРАЇНИ «Про засади державної регіональної політики»
• ПОСТАНОВА КМУ від 06.08.2014 р. № 385
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»
• ПОСТАНОВА КМУ від 11.11.2015 р. № 932
«Про затвердження Порядку розроблення
регіональних стратегій розвитку і планів
заходів з їх реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і
планів заходів»
• НАКАЗ Мінрегіонбуду від 31.03.2016 № 79
«Про затвердження Методики розроблення,
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій
розвитку та планів заходів з їх реалізації»
• НАКАЗ Мінрегіонбуду від 30.03.2016 № 75
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних
та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної
громади» та інші
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ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ПРОЄКТ «ЗБОРИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» стартував у Чернігівській селищній
ОТГ в квітні 2019 р. Перший захід відбувся в
центральному селищі – Чернігівці. Згодом аналогічні зустрічі були проведені в кожному старостинському окрузі, загалом у 12 селах.
УЧАСНИКАМ ЗБОРІВ ПРОПОНУВАЛОСЬ
назвати нагальні проблеми їхніх територій,
що мають найбільший вплив на мешканців.
На наступному етапі всі озвучені питання групувалися за тематичними напрямами. Жителі
об’єднувалися в робочі групи відповідно до
тих напрямів, що їх цікавили, і обговорювали
варіанти, як спільно з місцевою владою можна
сприяти вирішенню цих проблем.
ЗА ПІДСУМКАМИ кожної зустрічі на сайті громади виходив тематичний матеріал, де були зазначені рішення, запропоновані мешканцями.

• виявити проблеми і потреби мешканців у
кожному окремому населеному пункті;
• обговорити можливі шляхи вирішення цих
проблем у співпраці «влада – громадськість»;
• налагодити контакти з небайдужими
жителями, які готові долучатися до розвитку
громади;
• особисто поінформувати людей на місцях
про важливі рішення та зміни, стратегію
розвитку громади та її виконання, програму
громадського бюджету та інші можливості
громадської участі.

ВАЖЛИВО!
ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ в такому форматі доцільніше проводити, коли громада має
свою стратегію розвитку.
По-перше, щоб пояснити мешканцям стратегічні цілі та оперативні завдання, які громада
поставила перед собою на найближчі роки.
По-друге, щоб розказати про те, що вже зроблено й досягнуто в розрізі різних населених
пунктів громади.
По-третє, щоб отримати живий зворотний
зв’язок від жителів, виявити наболілі проблеми
на місцях і мобілізувати людей до співпраці з
місцевою владою для їх вирішення.

МІСЦЕ
ПРИМІЩЕННЯ сільських рад, бібліотек, центрів дозвілля, ФАП або інші, де можна зібрати
людей. Якщо дозволяє погода, це може бути і
зустріч просто неба, але це додасть клопоту з
організацією простору для спілкування: виставити столи, стільці, фліпчарт.
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АУДИТОРІЯ
АКТИВНА
МОЛОДЬ,
представники
громадських об’єднань, просто зацікавлені
мешканці, серед яких більшість не мали
досвіду участі в таких заходах. Середня
кількість учасників: від 15 до 30 осіб.

«

ЗАЗВИЧАЙ ОРГАНИ ВЛАДИ
вирішують глобальні питання.
Натомість у повсякденному житті
люди переймаються зовсім іншим.
Якщо щось біля двору роками муляє
тобі око, то що б не робила влада
десь по селах, усе видаватиметься
неправильним.
Альона СИНЄПОЛЬСЬКА
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ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 ВИЗНАЧІТЬ РЕАЛЬНУ МЕТУ й очікуваний
результат таких зборів. Для чого ви збираєте
людей? Що хочете від них почути? І головне: як
збираєтесь це використати в роботі для покращення їхнього життя?
02 ЗАРУЧІТЬСЯ ПІДТРИМКОЮ зацікавлених
осіб з боку органу місцевого самоврядування.
Поясніть, яку користь від зустрічей матиме громада, проговоріть можливі варіанти дій за підсумками проєкту. Домовтеся про службовий
транспорт, адже доведеться багато поїздити.
03 РОЗРОБІТЬ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН заходів
з урахуванням місцевих подій, сезонних робіт,
державних свят та інших факторів, що можуть
завадити людям прийти на зустріч.
04 У НЕВЕЛИКІЙ ГРОМАДІ доцільно приділити увагу всім населеним пунктам. У складі
Чернігівській ОТГ 40 сіл і одне селище, тому тут
у межах старостинських округів проводилось
1-2 зустрічі, але так, щоб було зручно долучитися мешканці з сусідніх населених пунктів.
05 ВЧАСНО ПОІНФОРМУЙТЕ жителів про ваш
захід. У цій справі вам можуть допомогти старости, місцеві активісти, працівники бібліотеки
чи центрів дозвілля (там, де вони є), вчителі
місцевих шкіл.
06 БУДЬТЕ ГОТОВІ, що зустріч може початись емоційно. Зрештою, ви питаєте в людей
про проблеми, які не вирішувались подекуди
впродовж кількадесят років. Досвід Чернігівської громади доводить: варто всім учасникам
зустрічі висловитися про все наболіле – і далі
обговорення йде більш конструктивно.
07 ПІСЛЯ ЗАГАЛЬНОГО «МОЗКОВОГО ШТУРМУ» згрупуйте названі проблеми в декілька
тематичних категорій, наприклад: дозвілля,
освіта, спорт, благоустрій, транспорт та інші.
Заодно ви зрозумієте, які сфери є найпроблемнішими в кожному населеному пункті.
08 КОРИСНО, крім реєстраційних аркушів, підготувати простенькі анкети, в яких учасники
зустрічі можуть лишити свої контакти за бажання та висловити окремі пропозиції.

«

ПІД ЧАС ЗУСТРІЧЕЙ люди ділилися наболілим. Десь не завозиться хліб, що робити з сараєм, який колись згорів, а тепер нічийний, як можна використати пустир в кінці
вулиці, чому для дітей немає гуртка тощо.
Але до всього люди також пропонували вирішення місцевих проблем. І в процесі обговорень виникали дуже несподівані думки.
Десь знайшлася майстриня, яка була готова
сама організувати в клубі гурток. А дещо, що
здавалося таким важливим, як, наприклад,
встановлення по селу урн, взагалі знімалося з переліку проблем. Бо хто ж вивозитиме
сміття з тих урн? Охочих не знайшлося.
Такий формат заходу є двостороннім. Він
дозволяє місцевій владі досить ефективно
збирати інформацію та до всього інформувати людей про важливе.
Альона СИНЄПОЛЬСЬКА,
ініціаторка проєкту, завідувачка
сектору організаційної роботи
апарату Чернігівської селищної ради

09 ЗАФІКСУЙТЕ ВСІ ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ,
щоб
пізніше
систематизувати
отриману
інформацію. Підготуйте публікації для сайту
громади чи місцевої газети. Окремі питання,
можливо, варто одразу передати профільним
відділам для реагування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ МЕШКАНЦІВ
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ – процес систематичного збору й аналізу інформації про потреби
споживачів (товарів, послуг) або інших зацікавлених сторін. Цей підхід широко використовується, наприклад, у маркетингу, освіті або соціальній роботі на етапі планування діяльності
або при розробці конкретних продуктів, інструментів, пропозицій. Аналіз потреб – перший
крок до пошуку вдалого рішення проблеми,
оскільки дозволяє врахувати: чого саме, на
думку та за відчуттями певної групи людей, не
вистачає для досягнення бажаної ситуації.

• дізнатися більше про потреби людей,
отримати
детальну
інформацію
безпосередньо від бенефіціарів;
• сформувати підґрунтя, статистичну й
аналітичну базу для розробки громадських
проєктів, планування діяльності організації;
• переконатися, що ваш проєкт є суспільно
важливим та відповідає потребам громади;
• отримати громадську підтримку для вашої
ініціативи, запросити людей до участі в
майбутніх заходах і навіть зібрати базу
контактів осіб, охочих до співпраці.

АУДИТОРІЯ

ПЕРШ, НІЖ РОЗПОЧАТИ

КОНКРЕТИЗУЙТЕ ЦІЛЬОВІ ГРУПИ вашого
дослідження: кого стосується проблема, чиї
потреби й інтереси важливо врахувати при
спробі її вирішення, хто є зацікавленими
(незацікавленими) сторонами тощо.

• вирішіть, для чого саме ви проводите
дослідження;
• яку інформацію прагнете отримати (яку гіпотезу підтвердити або яке нове розуміння
здобути);
• які дані з цього питання вже доступні – що
відомо зі спостережень, про що писали в
ЗМІ або інших джерелах;
• від кого вам потрібно отримати інформацію,
де і як найкраще це зробити;
• хто буде збирати первинну інформацію – ви
самостійно, ваша команда, волонтери, залучені фахівці;
• який метод дозволить вам досягти очікуваних результатів;
• які вимоги до самого процесу дослідження
– легкість, швидкість, широке охоплення
аудиторії, репрезентативність або ж, наприклад, залучення та взаємодія з людьми.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ МЕШКАНЦІВ
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ завдяки
перевіреним процедурам і залученню фахівців
дозволяють отримати повніше, більш наукове
бачення потреб громади. Це може бути, наприклад, опитування face-to-face, анкетування
чи модерована фокус-група. До спеціалістів
варто звертатися, коли йдеться про збір інформації, необхідної для масштабних проєктів
або розробки цільових програм. Наприклад,
щоб оцінити необхідність створення місцевого
центру надання первинної правової допомоги,
в Широківській ОТГ провели дослідження правових потреб мешканців.
02 ОПИТУВАННЯ МОЖНА ПРОВЕСТИ і власними силами, зосередившись на чітких і зрозумілих питаннях, які є важливими для вирішення нескладної проблеми. Усне опитування або
анкетування (письмове, онлайн) – залежно від
наявних цілей і ресурсів. У громадах Запорізької області цей метод використовується зокрема для планування внутрішніх пасажирських
маршрутів (Оріхівська, Широківська ОТГ) або
молодіжного дозвілля (Гуляйпільська, Веселівська громади).  
03 НЕФОРМАЛЬНІ ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ
дозволяють у інтерактивній формі отримати
потрібну інформацію. Перевага таких методів
у безпосередній взаємодії з представниками
цільових груп. Проте є й недоліки: отримана
інформація не є репрезентативною. Так, учні з
проєктного офісу Чернігівської ОТГ опитували
однолітків і відвідувачів селищних крамниць
про те, чи готові вони відмовитися від поліетиленових пакетів. Також юні «дослідники»
розповідали про шкоду, яку пластик завдає
довкіллю, і дарували учасникам опитування
екологічний календарик.

ПОТРЕБИ ГРОМАДИ – поняття ширше, ніж індивідуальні потреби, але разом з тим це не якась узагальнена, універсальна категорія. Скоріше, ідеться
про спільність відчуттів певної соціальної чи гендерної групи, територіальної або професійної спільноти. Перед тим, як проводити дослідження, подумайте, які інструменти й методи дозволять вам
отримати потрібну інформацію від вашої аудиторії.
04 МЕТОД «ВИСЯЧИХ ПИТАНЬ» прийшов до
нас із Польщі. Його доцільно використовувати
для роботи з конкретно визначеною, обмеженою аудиторією (наприклад, відвідувачі центру
дозвілля, учасники масового заходу). У школах
Комиш-Зорянської ОТГ учні протягом тижня
могли лишити на спеціально відведених аркушах кольорові стікери зі своїми побажаннями
до організації молодіжного дозвілля. У Гуляйполі активістки ГО «Інтегра» разом з представницями міської ради цікавилися у містян, якою
вони бачать паркову зону.
05 МАПУВАННЯ ДОЗВОЛЯЄ представити
бачення мешканцями інфраструктурних змін
у громаді, в селі (місті) чи на певній території.
Так, у Приморську під час міні-фестивалю «Лабораторія міста» мешканці могли за допомогою спеціальних прапорців позначити на мапі
міського парку місця, що потребують змін.

ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ важливі для розуміння ситуації, проте не менше значення для вирішення наявних
проблем є вивчення ресурсів громади. Це люди, організації, установи, матеріальні активи, обладнання,
природні та культурні особливості, що можуть бути використані для покращення життя громади. Коли
в анкеті ви пропонуєте людям, готовим долучитися до вашої ініціативи, лишити свої контакти, ви
також виявляєте важливий ресурс – волонтерський, громадський актив, ваших «агентів змін».
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АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ГРОМАДАМ КОРИСНО МАТИ СВОЇХ ЕКСПЕРТІВ
З МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
У Широківській сільській ОТГ вже з першого року після її створення працює своя агенція
розвитку, яка залучає кошти на місцеві проєкти і сприяє міжнародним партнерствам громади

КУ «Агенція розвитку Широківської ОТГ» створена для сприяння розвитку громади, підвищення її інвестиційної привабливості, залучення зовнішнього фінансування та партнерської
підтримки для місцевих інфраструктурних і соціальних проєктів. Серед реалізованих ініціатив Агенції: розроблення Стратегії розвитку Широківської ОТГ, впровадження бюджету участі, створення інвестиційного сайту та інвестпаспорта громади, бізнес-діалоги з місцевими
підприємцями.

СТВОРЕННЯ ТА ПЕРШІ УСПІХИ В РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА створена в січні
2018 р. Уже за перший рік роботи фахівці Агенції
розвитку підготували 150 заявок на грантові
конкурси та міжнародні програми, реалізували
42 проєкти різного масштабу, залучили 2
мільйони гривень для інфраструктурних робіт
і соціальних ініціатив. Для впровадження
міжнародних проєктів та обміну досвідом
налагоджено співробітництво з німецькою
громадою Барлебен.
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ЗАВДЯКИ РЕАЛІЗОВАНИМ ПРОЄКТАМ, у
громаді вже з’явилися молодіжний хаб і мінібізнес-інкубатор у с. Широке. Налагоджено
діалог з місцевим бізнесом, що сприяє
перереєстрації підприємств на територію ОТГ
та збільшенню податкових надходжень до
місцевого бюджету.
СПІВПРАЦЯ З ПРОГРАМАМИ МТД дозволила
залучити експертну та фінансову підтримку
для розвитку мережі аптек, місцевої пожежної
охорони і добровільної пожежної команди,
впровадження інструментів е-врядування.
У червні 2019 р. громада приймала в
себе Східноукраїнський форум практиків
партисипації, організований Фундацією ПАУСІ
за підтримки GIZ.
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АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
01 ЗДІЙСНЮЄ ЕКСПЕРТНИЙ СУПРОВІД та
адміністрування процесу розроблення, впровадження, моніторингу й оцінювання стратегій
розвитку громад, регіонів, окремих населених
пунктів.
02 ПРОПОНУЄ РОЗРОБЛЕННЯ та впровадження методичних рекомендацій з різних
сфер розвитку громади.
03 ОРГАНІЗУЄ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ,
у тому числі маркетингових, соціологічних, для
визначення громадської думки, пріоритетів і
перспектив розвитку громади та інші.
04 ВИКОНУЄ ПІДГОТОВКУ ПРОЄКТНИХ заявок, супровід реалізації, моніторинг та оцінювання проєктів.
05 СПРИЯЄ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА,
малого та середнього бізнесу, інноваційної діяльності.
06 ОРГАНІЗУЄ КОНФЕРЕНЦІЇ, форуми, виставки, ярмарки, аукціони, фестивалі та інші
заходи, спрямовані на промоцію території, міжсекторну співпрацю, міжмуніципальне партнерство.
07 ЗАБЕЗПЕЧУЄ ІНФОРМАЦІЙНУ діяльність,
видає місцеву газету.
08 ВПРОВАДЖУЄ НАВЧАННЯ посадових осіб
органів місцевого самоврядування, керівників
і працівників підприємств та організацій комунальної форми власності, підприємців.
Наразі Широківська сільська рада та КУ «Агенція розвитку Широківської ОТГ» разом з муніципалітетом Барлебена працюють над ідеєю
коопераційної біржі в Запоріжжі.
Проєкт включатиме бізнес-семінари та робочі
візити для налагодження економічного співробітництва між українськими та німецькими
партнерами – суб’єктами малого та середнього бізнесу.
Фінансування планується залучити в рамках
програм міжнародної технічної допомоги.

«

ШИРОКІВСЬКА ГРОМАДА одразу після
створення поставила завдання – шукати
і залучати партнерів з різних секторів економічної діяльності, щоб не лише бюджетні
надходження були джерелом формування
нашої фінансової спроможності. Саме з огляду на це на початку 2018 року була створена Агенція розвитку Широківської громади.
Залучення інвестицій, підготовка документів для реалізації інфраструктурних та інших
проєктів, встановлення партнерських зв’язків та міжнародна співпраця – серед пріоритетів діяльності Агенції. Ми навчаємось самі
і навчаємо інших сучасним інструментам
управління розвитком громади і залучення
коштів.
Агенція розробляє та впроваджує власні
проєкти, що спрямовані на розвиток
громади. Крім того, ми надаємо експертну
підтримку й партнерську допомогу в розробці
та реалізації проєктів іншим організаціям і
громадам.
Вікторія АГЄНТАЄВА,
директорка КУ «Агенція розвитку
Широківської громади»

Сайт агенції:
http://shyroke-agency.com.ua/
Фейсбук-сторінка:
https://www.facebook.com/Shyrokeagency/
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ФОРУМ ГРОМАД
ФОРМАТ

ЗАВДАННЯ

ФОРУМ ГРОМАД – комунікаційний простір
для обміну успішними практиками місцевого
розвитку, взаємонавчання та налагодження
співпраці. Такі заходи проводять переважно на
національному або регіональному рівні, часто
з ініціативи та за підтримки міжнародних донорів і грантових програм. Вони можуть бути
офіційними, складатися з доповідної частини
й дискусій або нагадувати фестивалі-ярмарки,
де кожна громада презентує свої досягнення й
особливості.

• презентувати досягнення громад, приклади
згуртування людей та вирішення галузевих
проблем;
• обмінятися досвідом у сфері місцевого
розвитку,
цікавими
управлінськими,
громадськими, творчими практиками;
• налагодити партнерські відносини між
громадами, створити подієвий майданчик
для міжмуніципального співробітництва;
• створити незвичайне спільне свято
для мешканців кількох громад, сприяти
спілкуванню та поширенню культури
добросусідства.

МІСЦЕ
МІСЦЕ ОБИРАЮТЬ залежно від мети заходу
та його аудиторії, кількості учасників і гостей.
Це може бути орендована конференц-зала, місцевий центр дозвілля або інший комунальний
заклад, якщо передбачаються участь за попередньою реєстрацією та робота в приміщенні
(круглий стіл, тренінги, виставки тощо). Якщо
ж планується участь великої кількості людей,
є відповідний простір і дозволяє погода, захід
можна провести просто неба.

АУДИТОРІЯ
УЧАСНИКАМИ Й ГОСТЯМИ форуму громад
можуть бути представники та представниці
громадських організацій, творчих і спортивних
колективів, молодіжних ініціативних груп, органів місцевого самоврядування, комунальних
закладів і установ, жителі громади загалом.
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ВАЖЛИВО!
ОРГАНІЗУВАТИ ФОРУМ громад можуть
органи місцевого самоврядування в
співпраці з громадськими організаціями
– місцевими або регіональними.
Такий захід допоможе краще познайомитися з сусідніми громадами, об’єднати зусилля для вирішення проблем, стане поштовхом до розробки спільних проєктів.

ФОРУМ ГРОМАД
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
01 УЯВІМО, ЩО ВАША ГРОМАДА бажає приймати в себе форум або фестиваль громад.
Для початку дайте відповіді на такі питання:
чи можете ви впоратися з організацією заходу
власними ресурсами, чи потребуєте допомоги на етапі планування, розробки програми,
запрошення гостей. Можливо, доречно буде
запросити до складу організаційного комітету
представників партнерських громад, організацій, установ?
02 ЯКА ПРОВІДНА ДУМКА, мета форуму?
Яким він має бути – офіційним, урочистим, діалоговим, творчим? Чим відрізнятиметься від
заходів, що проводяться за ініціативи обласної
влади (ярмарків, круглих столів, конференцій)?
На кого буде розрахований насамперед – посадовців, фахівців, громадського сектору? Чи
будете ви запрошувати до участі та/або співорганізації представників обласної влади?
03 ПІДГОТУЙТЕ ЛИСТИ ПРО ПАРТНЕРСТВО
та запрошення для учасників. Розішліть їх головам громад, керівникам профільних відділів
органів місцевого самоврядування (культури,
освіти, інфраструктури), громадським організаціям або іншим установам. Поясніть мету заходу, умови участі, унікальність події. Додайте
форму реєстрації. Лишіть контакти для зворотного зв’язку та запитань.
ДОСВІД ПРИКАРПАТТЯ: фото з фейсбуксторінки ГО «Центр Політичних Студій»

У 2019 році в Старобогородчанській ОТГ відбувся Фестиваль громад
Прикарпаття.
Десять громад Івано-Франківщині
презентувати свої здобутки після
об’єднання – інноваційні управлінські
практики, можливості бюджетної прозорості, діяльність молодіжних рад.
Крім того, на фестивалі можна було
ознайомитися з туристичними принадами кожної території, унікальними
культурними традиціями, місцевими
продуктами.
Для дітей і молоді додатково працювали розважальні локації.

04 ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО РІЗНІ ФОРМАТИ та
форми роботи. У межах одноденного форуму
доречно поєднати різні локації та міні-заходи.
Наприклад, панельні дискусії для фахівців, тематичні експозиції, ярмарок досягнень, фотовиставки, експрес-майстерні, живі бібліотеки,
воркшопи та лекторії, тренінги в форматі «рівний рівному», квести для молоді, концертна чи
інша розважальна програма.
05 ЗАПРОСІТЬ НА ФОРУМ представників
медіа, зокрема суспільного телебачення. Підготуйте прес-релізи та надішліть на адреси місцевих і обласних ЗМІ. Якщо ви не маєте власної
бази контактів, домовтеся про інформаційне
сприяння обласної державної адміністрації.
Організуйте якісний фотосупровід – вам знадобляться гарні світлини для подальшої промоції.
06 ФОРУМ ГРОМАД МОЖЕ СТАТИ цікавою
альтернативою традиційним дням громади або
доповненням до них. Такі заходи будуть цікаві
для громад, які мають спільне історичне минуле, схожі традиції і контекст розвитку та які
розташовані достатньо близько, щоб зменшити витрати й полегшити логістику.
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК
Маєте ідею, що покращить життя громади, але не знаєте, як її реалізувати? Хочете
бути корисним власному місту або селу, проте не визначились, чим саме? Чи, можливо, шукаєте спосіб залучити однодумців до втілення важливої соціальної ініціативи,
але поки не надто успішно? Навіть якщо досі ви не мали великого досвіду громадської
активності, це ще не привід відмовлятися від бажання змінити світ навколо себе.

ЗАМІСТЬ ВИГАДУВАННЯ
ВЕЛОСИПЕДА – ЗАВЕДІТЬ
ВЛАСНУ БАЗУ ПРАКТИК
Часто проблеми, з якими мають справу громади, є типовими, а їх рішення – вже успішно
випробувані десь по сусідству. Це не означає,
що треба зі 100% точністю переносити чужий
досвід на ситуацію в своєму місті чи селі. Але
окремі інструменти, заходи, публікації цілком
можуть стати вам у пригоді – або й надихнуть
на які інноваційні проєкти.
Де ж шукати ідеї для розвитку громади? Кращі
практики, історії успіху, конкурси громадських
ініціатив, сайти інших громад і громадських організацій, збірки з методичними рекомендаціями та цікавими кейсами – в інтернеті є все це і
трішки більше. Ось, наприклад, декілька наших
улюблених ресурсів для натхнення та пошуку
ефективних рішень.

НОВИНИ ТА ІСТОРІЇ УСПІХУ
НА САЙТІ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»
Найбільша та найповніша база публікацій, що
стосуються розвитку об’єднаних територіальних громад. Окрему увагу на сайті варто приділити розділу «Бібліотека», де доступні електронні видання з понад 20 важливих тем – від
молодіжної політики до енергоефективності.
Бібліотека постійно доповнюється, тому радимо зазирати сюди принаймні щомісяця, щоб не
проґавити чого корисного.

ДОДАТКОВО:
https://decentralization.gov.ua/success-stories
https://decentralization.gov.ua/library
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НОВИНИ «ГРОМАДСЬКОГО
ПРОСТОРУ»
Цей потужний інформаційно-аналітичний портал добре відомий усім, хто відстежує актуальні
грантові конкурси, навчальні програми та тренінги. До того ж ми його любимо за інше: тут зібрані публікації про найрізноманітніші громадські ініціативи, події, практики – з усіх куточків
України. Унікальність «Громадського простору»
в тому, що кожна неурядова організація може
стати учасником порталу й публікувати тут свої
інформаційні матеріали (якщо вони не суперечать редакційній політиці порталу).

ДОДАТКОВО:
https://www.prostir.ua/redaktsijna-polityka/

КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»
Конкурс проводиться Мінрегіоном спільно з
Радою Європи вже шостий рік поспіль. Тут відзначаються ініціативи, програми та проєкти,
розроблені й реалізовані органами місцевого
самоврядування різних рівнів. Проте представникам громадського сектору ці приклади
теж будуть цікаві, а можливо, і підштовхнуть
до тіснішої співпраці з місцевою владою для
впровадження тих чи інших рішень.
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК
ЯК СТВОРИТИ ВЛАСНУ БАЗУ УСПІШНИХ ПРАКТИК?
01 ОБЕРІТЬ ДЕКІЛЬКА РЕСУРСІВ для постійного моніторингу та визначіть питання, які вас
цікавлять найбільше. Наприклад, практики молодіжної роботи, екологічні ініціативи чи громадянська освіта.
02 ВИДІЛІТЬ ЧАС – принаймні раз на тиждень
– на перегляд сайтів із вашої добірки: що
цікавого відбулось у сферах, які вас цікавлять,
які нові рішення з’явились, про що пишуть
експерти.
03 ЗРОБИТИ РЕПОСТ ПУБЛІКАЦІЇ собі на сторінку в фейсбуці – це ще не гарантія того, що ви
згадаєте про неї за тиждень.
• Зберігайте публікації, що привернули вашу
увагу, в закладинках браузеру, групуйте їх за
темами.
• Заведіть окремий Excel-файл з табличкою:
тематика практики – назва або короткий
опис практики – унікальність практики – посилання на публікацію – назва організації та
контакти авторів практики (за наявності).
Зміст таблички ви можете скоригувати самостійно. Головне, щоб вона була для вас
інформативною. Оновлюйте свою базу за
результатами тижневого моніторингу.
• Створіть з колегами закриту групу в фейсбуці для обміну знайденими практиками та їх
оперативного обговорення.
04 НАЙВАЖЛИВІШЕ: ЩОБ ВАША БАЗА практик справді працювала на вас – користуйтеся
нею. Обговорюйте з колегами під час робочих зустрічей: чому це рішення ви вважаєте
вдалим, чи спрацює воно в вашій організації
(вашій громаді), як його можна адаптувати до
ваших умов.
05 ДІЗНАВАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ! Якщо вас дуже
зацікавила якась ініціатива, шукайте додаткову інформацію про неї та тих, хто її реалізував.
Зазвичай у мережі можна знайти контакти НУО
або органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження кращих практик.

06 ШУКАЙТЕ ЛІДЕРІВ І ЛІДЕРОК громадських ініціатив у фейсбуці. Звертайтеся до них
напряму, якщо ви маєте до них питання чи
пропозиції, хочете запросити до себе для обміну досвідом чи просто порадитися з приводу
своєї ситуації. Можливо, ви не лише знайдете
відповіді на свої питання й сумніви, але й отримаєте надійних партнерів для подальших
проєктів!

ЩОРІЧНИЙ КАТАЛОГ
«КРАЩІ ПРАКТИКИ
МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ»
Видається за підсумками однойменного
конкурсу. На сьогодні доступні два видання, укладені в 2017 та 2018 роках. І зовсім нещодавно завершився цьогорічний
прийом конкурсних заявок, тож за кілька
місяців можна очікувати нову збірку – з
новими практиками.
http://youth-worker.org.ua/downloads/
category/yw-best-practices/

САЙТ СПІЛКИ «ГРОМАДСЬКІ
ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНИ»
Цей ресурс цікавий тим, що приділяє особливу увагу роботі на рівні невеликих місцевих територіальних громад: малих міст,
селищ, сіл. За ініціативи спілки щороку
проходить конкурс «Краща громадська
ініціатива України».
http://ngonetwork.org.ua/

ІСТОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
«ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ»
Кейси громадської активності, що надихають, поради й інструменти, необхідні в
управлінні та комунікаціях, а також посилання на безліч корисних ресурсів.
https://euprostir.org.ua/
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ВИСНОВКИ
У ЛЮТОМУ 2019 РОКУ під час
робочого семінару проєкту «Зміцнення
демократичного врядування – ІІ»
учасники й учасниці з 10 громад
Запорізької області зазначили деякі
специфічні
виклики
громадської
участі, з якими зустрічаються місцеві
активісти та представники влади.
Насамперед це відсутність досвіду
самоорганізації, успішного втілення
громадських ініціатив і партисипації – як
у населення, так і в керівництва громади
(зокрема, що стосується підтримки,
заохочення ініціативи мешканців).
Активісти та посадовці однаково
нарікають: подекуди виходить залучити
громадян до спільного визначення
проблем, проте надалі люди не готові
брати участь у їх вирішенні. Дається
взнаки й недостатня обізнаність про
успішні практики та механізми: «як це
працює» на інших територіях.
Під час мозкового штурму учасники й
учасниці семінару напрацювали можливі
варіанти вирішення цих проблем.
Серед них:
• пошук дієвих методів залучення різних сторін громади (населення, бізнес,
органи місцевого самоврядування) до
вирішення спільних проблем, створення платформ міжсекторної комунікації
та співпраці;
• спільне визначення сфер відповідальності для різних активних суспільних груп. Візьмемо приклад із
впровадженням бюджету участі, де в
кожного є своя функція: місцева рада
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створює нормативну й організаційну
базу (програма громадського бюджету), підприємці виділяють невеликі
кошти на фінансування інформаційно-просвітницької кампанії або проведення навчальних заходів. Натомість
громадські організації, вуличні комітети, місцеві лідери думок працюють
безпосередньо з мешканцями: пошук
ідей проєктів, залучення авторів, організація збору голосів за проєкти;
• організація спільних заходів для
активу громади, навчання активних
мешканців і мешканок способам вирішення місцевих проблем завдяки
самоорганізації та інструментам громадської участі;
• поступове залучення громадян не
лише до постановки проблем, але й до
їх вирішення – через подання пропозицій, співучасть у розробці проєктів,
надання власних ресурсів, виконання
певних робіт, волонтерську діяльність,
допомогу з інформуванням тощо;
• проведення благодійних заходів у
співпраці «громада – бізнес – влада»
для популяризації культури благодійності та волонтерства (благодійні
ярмарки, марафони, аукціони, бали),
згуртування громади навколо спільних проблем;
• співфінансування заходів, що спрямовані на вирішення проблем громади,
через спонсорські внески, краудфандинг (збір добровільних внесків від
мешканців громади та інших громадян), залучення грантових коштів за
допомоги громадських організацій.

Розділ

05
ЗМІЦНЕННЯ
ДЕМОКРАТИЧНОГО
ВРЯДУВАННЯ
Результати проєкту «Зміцнення
демократичного врядування»
(ІІ фаза, 2018-2019)
Учасники та учасниці проєкту
Додаткова інформація і контакти

Хронологія подій, основні заходи та підсумки другої фази проєкту
«Зміцнення демократичного врядування», наші плани на найближче
майбутнє.
Команда, учасники та учасниці проєкту, залучені партнерські громади й
організації громадянського суспільства.
Контакти та інша додаткова інформація від авторів посібника.
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ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
ПРОЄКТ «ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ» спрямований на збільшення
можливостей участі громадян у процесах ухвалення місцевих рішень і розвитку громад.
ДЛЯ ЦЬОГО МИ СПІВПРАЦЮЄМО з органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, ініціативними групами й окремими активістами, які бажають власними ідеями
та діяльністю змінювати на краще свої міста і села.
ДРУГА ФАЗА ПРОЄКТУ стартувала в листопаді 2018 року. У заходах взяли участь об’єднані
команди громад, до складу яких увійшли представники органів місцевого самоврядування й
активісти локальних  громадських формувань або ініціативних груп.

01

листопад 2018
лютий 2019
Відбір партнерських громад.
Формування команд ОТГ.
Дослідження потенціалу громад до
розвитку громадянського суспільства.
Робочий семінар «Платформи громадської
активності в ОТГ Запорізької області».

До участі в Другій фазі проєкту
запрошено 10 громад
Біленьківська, Остриківська, Преображенська, Широківська сільські ОТГ,  Веселівська,
Комиш-Зорянська, Чернігівська селищні ОТГ,
Гуляйпільська та Оріхівська міські громади,
а також місто Токмак.
Учасники проєкту провели анкетування серед жителів своїх громад і опитали загалом
близько 1200 осіб. Тематика: обізнаність
мешканців про інструменти місцевої демократії, потреба в отриманні більше інформації про життя громади, готовність долучатися до громадських ініціатив.
За результатами базового дослідження кожна команда ОТГ отримала експертний звіт
– рекомендації до ведення комунікаційної
політики, розробки нормативних документів,
роботи з населенням, впровадження інструментів місцевої демократії тощо.
Залучені тренери:
Наталія Лалабекова,
ГО «Інститут громадянського розвитку
“Ортега-і-Гасет”» (Токмак),
Гюнель Бабакішієва, ЦПСА «Ейдос» (Київ),
Віталій Лисенко, експерт ГО «СТЕП».
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02

березень
травень 2019
Одноденні тренінги на теми громадської
участі та взаємодії.
Розробка індивідуальних планів роботи
команд ОТГ.
Робочі зустрічі, консультації та навчальноінформаційні заходи в громадах.

03
травень
вересень 2019
Реалізація проєктних ініціатив.
Проведення інформаційних та
адвокаційних кампаній у громадах.
Заходи зі створення та посилення
спроможності місцевих платформ
громадської активності.

04
вересень
жовтень 2019
Підсумковий круглий стіл проєкту.
Розробка нормативних документів.
Консультації для нових ГО та ОСН.
Підготовка видання «55 завдань і рішень
для активних громад і громадян».

Більше 40 учасників і учасниць
отримали нові знання
Команди ОТГ розробили 14 ідей інформаційних та адвокаційних кампаній, що спрямовані на вирішення місцевих проблем.
Розпочалися перші заходи на місцях згідно з
індивідуальними планами роботи. У Веселівській та Чернігівській ОТГ стартували зустрічі жителів з питань створення органів самоорганізації населення.У Гуляйполі відбулись
світове кафе для місцевої молоді та серія
заходів за його підсумками. В Оріхівській
громаді взялися за розробку установчих документів для майбутньої молодіжної ради.

Команди ОТГ реалізували
8 локальних ініціатив
Це міні-проєкти та інформаційні кампанії, що
мають на меті залучення мешканців до діяльності платформ громадської активності.
За підтримки проєкту розроблені інформаційні матеріали для кожної з громад.
Триває робота, спрямована на посилення
спроможності місцевих платформ громадської активності: консультації експертів,
менторів, робочі зустрічі в громадах, розробка документів і рекомендацій для ОМС.

Створені нові осередки
громадської активності
Нові органи самоорганізації населення в
селах: Мала Михайлівка (Веселівська ОТГ),
Чернігівка, Обіточне, Богданівка, Замістя,
Салтичія (Чернігівська ОТГ), Широке, Ручаївка (Широківська ОТГ).
Розпочався процес створення молодіжних
консультативно-дорадчих органів:
Оріхівська ОТГ (обрано перший склад
Молодіжної ради), Веселівська ОТГ (триває
розробка документів).

135

ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
ТЕМАТИКА ЛОКАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ: молодіжна участь, покращення комунікації,
залучення громадян до ухвалення рішень, партисипація, самоорганізація мешканців.
При розробці локальних ініціатив проєктні команди враховували результати базового
дослідження та рекомендації експертів.

Формування громадського активу
з адвокації молодіжної політики в
Гуляйпільській МТГ
У Гуляйполі молодіжна ініціативна група з
липня по вересень провела низку заходів
для різних категорій молоді: учнів, молодих
жінок, сімей з дітьми. Наступним етапом
проєкту стане круглий стіл за участі представників міської ради, НУО, лідерів учнівського самоврядування. На заході мають
розробити дорожню карту реалізації молодіжної політики в громаді. Ініціативна група
планує зареєструвати свою громадську організацію і надалі сприяти активізації молоді.

Молодіжна рада
Преображенської ОТГ –
комунікаційна платформа для
розвитку та згуртування громади
Активісти Молодіжної громадської ради
провели просвітницькі зустрічі в форматі
відкритого простору в трьох селах громади,
розказали про свою діяльність і залучили
нових учасників та учасниць. Разом з ними
вони провели стратегічне засідання та розпланували роботу Молодіжної ради на наступні три роки.
Крім того, представники молодіжного активу
ініціювали спільні проєкти з ветеранською
організацією та надихнули мешканців
села Преображенка на створення нового
майданчика для дітей.
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Створення органу самоорганізації
населення в селі Мала Михайлівка
У березні було сформовано ініціативну
групу, а вже в липні після низки заходів
за участі активістів під час засідання
виконкому Веселівської селищної ради було
затверджено положення про ОСН у селі
Мала Михайлівка.

Залучення мешканців Чернігівської
громади до реалізації молодіжних
екологічних ініціатив
Учасниці молодіжного проєктного офісу
Чернігівської опорної школи за підтримки
ГО «Платформа розвитку: Діалог. Дія. Добробут» запропонували жителям громади стати
дружнішими до природи. Команда реалізувала інформаційну кампанію та квест на екологічну тему, розробила стильні екоторбинки
для тих, хто турбується про довкілля. Надалі
активісти долучаться до розробки та популяризації місцевих Правил благоустрою.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ (ІІ ФАЗА, 2018-2019)
Від молодіжної участі –
до активізації всієї громади
Проєкт спрямовано на налагодження взаємодії ініціативної молоді Веселівської ОТГ з
представниками органів місцевого самоврядування та місцевих НУО. У рамках проєкту
відбулися опитування молоді та молодіжний
форум «PLATFORMA ДІЙ!» на базі Веселівського хабу PLATFORMA.

Партисипативне планування
розвитку публічних просторів
у місті Оріхів на прикладі площі
Покровської
Працівники Оріхівської міської ради спробували залучити містян до обговорення варіантів реконструкції центральної площі. З цією
метою вони провели декілька інтерактивних
опитувань і консультацій, а також поширили
інформацію про громадський бюджет як інструмент участі громадян у розвитку міста.

ШАНС: активізація вуличних
комітетів Широківської громади

Вуличні комітети: як залучити
громадян до вирішення питань
місцевого значення

Робочі заходи проєкту були спрямовані на
налагодження постійної взаємодії вуличних
комітетів з представниками органів місцевого самоврядування, а також посилення
спроможності ОСН до вирішення місцевих
питань і згуртування громади. Крім того, відбувся семінар за участі експертки ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»,
розробляється Програма підтримки діяльності вуличних комітетів громади.

Ще одна ініціатива реалізована в Чернігівській ОТГ. Місцеві активістки дізналися з
досвіду інших громад про те, як працюють
органи самоорганізації населення, і спробували запровадити його в своїх селах. У вересні офіційно зареєстрували перший ОСН у
центральному селищі громаді. Інші вуличні й
квартальні комітети – у процесі створення.
Для ініціативних груп проведено навчальні
та робочі заходи з питань створення ОСН.

Посилено спроможність локальних громадських платформ до участі
у процесах залучення і взаємодії з різними зацікавленими сторонами
для спільного вирішення актуальних питань місцевого розвитку.
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ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВИ
НАШИХ УЧАСНИКІВ І УЧАСНИЦЬ:
• Семінари для активістів органів самоорганізації населення в селі Широке, смт
Чернігівка (за участі експертки ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» Марії Дзюпин, м. Львів)
• Відкрита зустріч представників вуличних
комітетів із головою Широківської ОТГ
• «Діалоги PRO Молодь» – неформальні зустрічі та тренінги для молоді різного віку
в м. Гуляйполе
• Молодіжний велопробіг та Ярмарок
можливостей до Дня Незалежності в місті
Гуляйполе
• Семінар з теми публічних консультацій у
місті Оріхів (тренерка – Олеся Лапікова,
координаторка ВГО «Інститут Республіка»
в Запоріжжі)
• Майданчик громадських ініціатив до Дня
Широківської громади
• Семінар з інформаційної грамотності для
мешканців поважного віку Преображенської ОТГ
• Виїзні зустрічі Молодіжної громадської
ради з мешканцями Преображенської ОТГ
• Стратегічна сесія для Молодіжної громадської ради Преображенської громади (модераторка – Валерія Овчарова, менторка
проєкту)
• Молодіжний форум «Платформа ДІЙ» у
смт Веселе
• Екологічні акції в смт Чернігівка за участі
активної молоді
• Круглий стіл з обговорення актуальних
питань реалізації молодіжної політики в
Гуляйпільській громаді
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ПРОЄКТ «ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ»:
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

І

2017
2018

Більше 50 заходів у 20 населених
пунктах Запорізької області: громадські обговорення місцевих проблем, тренінги для активних мешканців, діалогові зустрічі на тему
бюджету участі, молодіжні воркшопи та форуми.
У ході проєкту створені та зареєстровані громадські організації, які
нині активно долучаються до життя
своїх міст і сіл.

ІІ

2018
2019

ІІІ

2019
2020

Більше 40 заходів у 14 населених
пунктах Запорізької області. Співпраця з місцевими громадськими
організаціями, молодіжними проєктними офісами й ініціативними
групами, хабами та комунальними
установами.
Реалізовані інформаційні кампанії
за тематикою громадської участі,
створені нові органи самоорганізації
населення, дієві молодіжні  осередки
та платформи співпраці «влада –
громадськість».

Продовженням проєкту стане навчальна програма для лідерів і лідерок молодих громадських організацій, що працюють у малих містах
та об’єднаних громадах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької,
Харківської областей.
Учасники й учасниці ознайомляться з інструментарієм локального
змінотворення, реалізують у своїх
громадах креативні проєкти, спрямовані на залучення й активізацію
мешканців.
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Над проєктом «Зміцнення демократичного врядування» (ІІ фаза)
та цим посібником протягом 2018-2019 рр. ПРАЦЮВАЛИ:
КОМАНДА ПРОЄКТУ

АВТОРИ / АВТОРКИ ОПИСУ ПРАКТИК

Інна Стащук, керівниця проєкту
Олена Панкратова, координаторка проєкту
Микола Колодяжний, комунікаційний менеджер
Наталія Бут, Оксана Тимченко, фінансовий
супровід
Віталій Лисенко, експерт і тренер проєкту

Інна Стащук, керівниця проєкту «Зміцнення
демократичного врядування»

МЕНТОРКИ І ТРЕНЕРКИ
Валерія Овчарова, ГО «YES» (Токмак)
Наталія Лалабекова, ГО «Інститут громадянського розвитку “Ортега-і-Гасет”» (Токмак)
Марія Дзюпин, експертка ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»
(Львів)
Олеся Лапікова, координаторка ВГО «Інститут Республіка» (Запоріжжя)

ТЕХНІЧНА ТА ІНША ПІДТРИМКА
Катерина Мальцева, голова правління ГО
«СТЕП» – адміністративна, інформаційна та
організаційна підтримка
Вікторія Агєнтаєва, ГО «СТЕП» – комунікації,
інформаційна та організаційна підтримка
Сергій Андрух – фотографії, логістика,
технічний супровід
Вікторія Мазухіна – організаційна підтримка
Тетяна Мілько – дизайн, консультації, технічні послуги, друк
Віктор Текуч – консультації, друк, творча й
технічна допомога у виданні посібника
Павло Доля – логістика, технічне сприяння
Всі інші добрі люди, кого ми випадково
забули згадати, але при цьому не менше
вдячні за їхню співучасть.
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Віталій Лисенко, експерт проєкту  «Зміцнення демократичного врядування»
а також автор(к)и окремих матеріалів*:
Алла Соловйова, ГО «Єдність громади – заможне село», керівниця проекту «Сусідська
варта» (с.Віта-Поштова, Київська обл.) –
практика № 11
Павло Медина, ГО «Молодіжний ресурсний
центр «Нові крила» (м.Нововолинськ, Волинська обл.) – практика № 13
Альона Синєпольська, ГО «Платформа розвитку. Діалог. Дія. Добробут» (смт Чернігівка, Запорізька обл.) – практика № 14
Анастасія Кондратьєва, засновниця та креативна директорка платформи Terrain vague
(м.Дніпро) – практики № 15 і 24
Тетяна Антоненко, спеціалістка відділу освіти
Широківської сільської ради (Запорізька обл.)
– практика № 22

Олена Жукова, експертка з культурної спадщини та спікерка табору-резиденції «Тартаків&Тартак» (с.Тартаків, Львівська обл.) –
практика № 26
Олександр Миронов, Теплицький районний
спортивно-туристичний клуб «Оріон» (с.Велика Мочулка, Вінницька обл.) – практика № 27
Наталія Лякішева, ГО «Екологія та соціальний захист Приморського району» (м. Приморськ, Запорізька обл.) – практика № 36

* Практики подані за редакцією Інни Стащук
та Віталія Лисенка. Автори й авторки вказані
в порядку розміщення матеріалів. Фотографії до практик надані автор(к)ами.

У проєкті «Зміцнення демократичного врядування» (ІІ фаза)
протягом 2018-2019 рр. ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:
ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ
ГРОМАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ІНШІ ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ
ЧИ ЇХНІ ПРЕДСТАВНИКИ (-ЦІ)

Біленьківська ОТГ та Біленьківська сільська
рада (Запорізький район)

Громадська організація «YES» (м.Токмак)

Веселівська ОТГ та Веселівська селищна рада
Гуляйпільська МТГ і Гуляйпільска міська рада
Комиш-Зорянська ОТГ та Комиш-Зорянська
селищна рада
Оріхівська ОТГ й Оріхівська міська рада
Остриківська ОТГ та Остриківська сільська
рада (Токмацький район)
Преображенська ОТГ і Преображенська сільська рада (Оріхівський район)
Чернігівська ОТГ і Чернігівська селищна рада
Широківська ОТГ, Широківська сільська рада
(Запорізький район) та Комунальна установа
«Агенція розвитку Широківської громади»

Громадська організація «Інститут громадянського розвитку “Ортега-і-Гасет”» (м.Токмак)
Громадська організація «Платформа розвитку.
Діалог. Дія. Добробут» (смт Чернігівка)
ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (м. Львів)
ВГО «Інститут Республіка» (осередок у м. Запоріжжя)
Благодійний фонд «Надії дитини» (м.Оріхів)
Органи самоорганізації населення (комітети
мікорайонів) м.Токмак
Органи самоорганізації населення (вуличні комітети) Широківської ОТГ
Представники/ці Молодіжної громадської ради
Преображенської ОТГ, молодіжної ініціативної
групи Гуляйпільської МТГ, шкільного проєктного офісу «Коала, що п’є чай» (Чернігівська ОТГ)  
та інші
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ФОТОГРАФІЇ, ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІЇ ПРАКТИК
01 Фото з сайту: www.prim24.in.ua
02 Надані командою Гуляйпільської МТГ
03 Власне фото проєкту (І.Стащук)
04 Фото з сайту: www.nova.poltava.ua
05 Сайт Широківської ОТГ
06 Надані командою Гуляйпільської МТГ
08 Сайт Широківської ОТГ
09 Сайт Широківської ОТГ
10 Сайт Широківської ОТГ
11 Надані авторкою практики А.Соловйовою
12 Надані А.Синєпольською (Чернігівська ОТГ)
13 Надані автором практики П.Мединою
14 Надані авторкою практики А.Синєпольською
(Чернігівська ОТГ)
15 Надані авторкою практики А.Кондратьєвою
16 Власні фото проєкту (І.Стащук)
17 Власні фото проєкту (І.Стащук)
18 Надані командами Гуляйпільської та Чернігівської громад
19 Сайт Широківської ОТГ і власні фото проєкту
(І.Стащук)
20 Надане командою Гуляйпільської МТГ
21 Надані командою Гуляйпільської МТГ
22 Надані авторкою практики Т.Антоненко
23 Надані командою Гуляйпільської МТГ
24 Надані авторкою практики А.Кондратьєвою
25 Сайт «Будуємо Україну разом!» (bur.lef.org.ua)
26 Надані авторкою практики О.Жуковою
27 Надані автором практики О.Мироновим
28 Надані А.Синєпольською (Чернігівська ОТГ)
29 Фото з сайту: www.prim24.in.ua
30 Сайт Широківської ОТГ

31 Надані ГО «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс»
(І.Мрига)
32 Надані командою Гуляйпільської МТГ,
сайт Дніпропетровської ОДА
33 Фото з сайту radiotrek.rv.ua та сайту Пологівської міської ради
34 Надані учасниками проєкту «Зміцнення демократичного врядування»
35 Надані А.Синєпольською (Чернігівська ОТГ)
36 Надані авторкою практики Н.Лякішевою
(м.Приморськ Запорізької області)
37 Сайт Широківської ОТГ
38 Сайт Широківської ОТГ
39 Надані О.Чиж (Преображенська ОТГ)
40 Сайт Агенції розвитку Широківської ОТГ
41 Надані учасниками проєкту «Зміцнення демократичного врядування»
42 Сайт Агенції розвитку Широківської ОТГ
43 Сайти Чернігівської та Широківської ОТГ
44 Власне фото ГО «СТЕП», сайт Широківської
ОТГ
45 Власні фото проєкту та ГО «СТЕП»
46 Надані командою Преображенської ОТГ
47 Сайт Широківської ОТГ
48 Власне фото проєкту (І.Стащук)
49 Сайт Широківської ОТГ
51 Надане А.Синєпольською (Чернігівська ОТГ)
52 Надані ГО «Приморськ 24/7» та Агенцією
розвитку Широківської громади
53 Надані Агенцією розвитку Широківської громади
54 Фейсбук-сторінка Громадської організації
«Центр Політичних Студій», м.Івано-Франківськ:
facebook.com/cps.if.ua

Інші розміщені у посібнику фотоматеріали,
які не мають підпису, вказівки на джерело
чи окремих застережень, є власними фото
проєкту. Автори: І.Стащук, С.Андрух, В.Лисенко.

142

ДЛЯ КОНТАКТІВ З АВТОРАМИ ТА УКЛАДАЧАМИ ПОСІБНИКА
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ отримати електронну версію цього посібника чи інших видань,
здійснених в рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування», або ініціювати
спільні проєкти з Громадською організацією «Стратегії і технології ефективного
партнерства» (ГО «СТЕП», Запоріжжя) чи з нашими партнерами, ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
+38066 339 1544
+38050 486 0565
stepzpz@gmail.com
hromada.zp@gmail.com
Громадська організація
«СТРАТЕГІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ
ЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА»
www.stepngo.in.ua

МИ У FACEBOOK
www.facebook.com/stepngo.in.ua/
www.facebook.com/hromada.zp/
ПРАКТИКУМ ДЛЯ ГРОМАД
(розширена електронна версія посібника)
tools.stepngo.in.ua

НАША ОРГАНІЗАЦІЯ зареєстрована 20 січня 2009 року.
Назва до травня 2019 року: Запорізька міська молодіжна
громадська організація «СТЕП» (ЗММГО «СТЕП»).
ЗА ЦЕЙ ЧАС РЕАЛІЗОВАНО більше 20 грантових та
соціальних проєктів різного спрямування і масштабу,
проведено більше 250 заходів. Серед них – фокус-групи,
круглі столи, тренінги, воркшопи, загальноміські та
локальні фестивалі, місцеві та міжрегіональні форуми.
ФАХІВЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНУЮТЬ експертні дослідження, результати яких оприлюднені на різних електронних
ресурсах, видають навчально-методичні матеріали та
практичні посібники.
МИ ВПРОВАДЖУЄМО ІНІЦІАТИВИ, які сприяють
створенню і розвитку партнерств між різними
зацікавленими сторонами на місцевому, регіональному
та національному рівнях для побудови цивілізованого,
демократичного, економічно спроможного і людиноорієнтованого суспільства.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!
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55 ЗАВДАНЬ І РІШЕНЬ
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та залучити однодумців
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