Звіт Громадської організації
«Стратегії і технології ефективного партнерства»
(ГО «СТЕП»)
2018

20 січня 2019 року Громадська організація «СТЕП» відзначила свій перший круглий
ювілей.
За десять років існування організації трохи змінилась її команда, з’явилися нові
напрями діяльності та стратегічно важливі проекти. У березні ми обрали новий
керівний склад, внесли зміни до Статуту, розпочали розробку нової стратегії
розвитку, де визначили цілі та завдання для нового етапу життя громадської
організації.
До 14 травня 2019 року ми працювали як Запорізька міська молодіжна
громадська організація «СТЕП». Це був справді плідний період роботи:
встановлення перших партнерств, робота в складі всеукраїнської коаліції, перші
адвокаційні та моніторингові кампанії, перший досвід участі в міжнародних проектах.
Декілька років ми були в самому епіцентрі молодіжної політики міста Запоріжжя. І ми
ж сприяли появі перших молодіжних рад у сільських громадах Запорізької області.
Наша нова повна назва: Громадська організація «Стратегії і технології
ефективного партнерства». До цієї події ми йшли останні декілька років, що
визначили пріоритети нашої нинішньої роботи.
Наші останні проекти, зокрема й реалізовані в 2018 році, – якраз про те, що
ефективні партнерства здатні змінювати людей, спільноти і громади. І ми хочемо й
надалі працювати для того, аби кількість таких партнерств і стимульованих ними змін
ставала дедалі більшою.
Будемо раді співпраці!
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Наша візія
Українське суспільство потребує більшої відкритості, взаємної поваги, довіри, злагоди
і порозуміння. Підвищення прозорості публічного сектору, ефективні горизонтальні
зв’язки і партнерства, дотримання базових демократичних цінностей – необхідні
умови для подальшого розвитку країни.

Наша місія
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
людино-орієнтованого суспільства.

Наші цілі
Активізація участі громадян у суспільному житті країни, регіону, власної громади на
основі відкритого, рівноправного партнерства між зацікавленими сторонами;
посилення їхнього впливу на процеси підготовки, ухвалення та виконання рішень, які
стосуються різних сфер життєдіяльності суспільства.

Регіональний форум
«Активність і співпраця
для розвитку громад»
Запоріжжя, вересень 2018
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Пріоритетні напрями діяльності
Зміцнення громадянського суспільства на місцевому рівні, впровадження
інструментів місцевої демократії, підвищення активності та залучення мешканців.
Розвиток громад, розбудова партнерств між органами місцевого самоврядування
та громадськістю, сприяння згуртуванню всередині громад, розумінню та врахуванню
інтересів усіх зацікавлених сторін, ефективній реалізації стратегій розвитку.
Молодіжна робота, підтримка діяльності молодіжних рад, залучення молоді до
процесів ухвалення місцевих рішень, волонтерські та лідерські програми.
Міський розвиток і соціокультурна діяльність, просвітницькі та мистецькі
програми, фестивалі та інші заходи, партисипативні проекти.
Аналітична та інформаційна робота, підготовка методичних рекомендацій для
НУО та органів місцевого самоврядування, промоція успішних практик.
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2018 рік у цифрах і фактах
Разом із партнерами провели більше 50 заходів у 20 населених пунктах Запорізької
області. Їх учасниками стали 650+ осіб.
Організували навчання для представників/ць об’єднаних громад Запорізької області.
Близько 60 представників/ць органів місцевого самоврядування, організацій
громадського суспільства та просто активних мешканців/ок отримали нові знання та
розвинули навички з таких тем: аналіз зацікавлених сторін і створення громадських
об’єднань, лідерство та комунікація, адвокація громадських ініціатив і впровадження
бюджету участі, написання проектів і фандрейзинг.
Завдяки фінансовій підтримці (субгрантам) NED допомогли реалізувати 9 локальних
проектних ініціатив у 6 громадах Запорізької області.
Знайшли нових партнерів на місцевому рівні – це органи місцевого самоврядування
та неурядові організації.
Допомогли ініціативним групам у малих містах і селищах створити нові громадські
організації, розпочати діяльність і реалізувати свої перші проекти.
Організували регіональний форум «Активність і співпраця для розвитку громад»,
участь у якому взяли більше 60 представників органів місцевого самоврядування та
НУО Запорізької області, гості з інших регіонів, експерти та експертки з ІваноФранковська, Львова, Києва.
Провели міський форум бюджету участі, що об’єднав навколо теми громадських
проектів активних мешканців міста Запоріжжя. У заході взяли участь автори й
авторки проектів, поданих на конкурс у 2018 році, представники НУО, активісти, а
також члени Координаційної ради громадського бюджету Запоріжжя.
Розпочали Другу фазу проекту «Зміцнення демократичного врядування» та залучити
до участі команди з 10 об’єднаних громад.
Більше 200 публікацій про наші заходи було зроблено на сайтах органів місцевого
самоврядування, в місцевих ЗМІ та в фейсбуці.
Видали практичний посібник «Розвиток громадянського суспільства в об’єднаних
територіальних громадах. Прості рішення для складних питань»
Розроблено новий сайт stepngo.in.ua та оновлено логотип Громадської організації.
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Вибрані публікації
Розвиток громадянського суспільства в ОТГ: Практичний посібник
http://www.stepngo.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/Developing-CivilSociety-In-Amalgamated-Communities.pdf
Презентація результатів проекту «Зміцнення демократичного врядування»
https://issuu.com/sdg-project/docs/about-sdg-project
Розвиток громадянського суспільства в ОТГ: ризики, перешкоди та
можливості
https://www.prostir.ua/?news=rozvytok-hromadyanskoho-suspilstva-v-othryzyky-pereshkody-ta-mozhlyvosti
Не субвенціями єдиними: як активні мешканці нових громад завдяки
активності змінюють свої міста і села: https://www.prostir.ua/?news=nesubventsiyamy-jedynymy-yak-meshkantsi-novyh-hromad-zavdyakyaktyvnosti-ta-spivpratsi-zminyuyut-svoji-mista-i-sela
Літо громадської активності та співпраці на Запоріжжі:
https://www.prostir.ua/?news=lito-hromadskoji-aktyvnosti-ta-spivpratsi-nazaporizhzhi
У Широківській ОТГ на Запоріжжі відбувся молодіжний форум «Твої ідеї
змінюють громаду!»
https://www.prostir.ua/?news=u-shyrokivskij-oth-na-zaporizhzhi-vidbuvsya-molodizhnyjforum-tvoji-ideji-zminyuyut-hromadu
«НУО мають сприяти залученню мешканців до процесів розвитку громади» –
вважають учасники проекту «Зміцнення демократичного врядування»
https://www.prostir.ua/?news=nuo-mayut-spryyaty-zaluchennyu-meshkantsiv-doprotsesiv-rozvytku-hromady-vvazhayut-uchasnyky-proektu-zmitsnennyademokratychnoho-vryaduvannya-na-zaporizhzhi
Чернігівська громада успішно розвиває громадянське суспільство
http://cherrada.gov.ua/index.php/1501-chernihivska-hromada-uspishno-rozvyvaiehromadianske-suspilstvo
Гуляйпільська громада має високий потенціал для розвитку громадянського
суспільства
http://gpmrada.gov.ua/news/1146guliaipilska_gromada_mae_visokii_potentsial_dlia_rozvitku_gromadianskogo_suspilstva.ht
ml
Громадські активісти підтримали ідею патрисипативного бюджету
http://cherrada.gov.ua/index.php/hromadski-initsiatyvy/1382-hromadski-aktyvistypidtrymaly-ideiu-patrysypatyvnoho-biudzhetu
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Наші проекти та донори
«Зміцнення демократичного врядування» за підтримки National Endowment
for Democracy.
Статус: завершено в жовтні 2018.
«Зміцнення демократичного врядування» (Друга фаза) за підтримки National
Endowment for Democracy.
Статус: розпочато в листопаді 2018.
«Громадський центр міського розвитку Zmistovno» за підтримки Ініціатив
інфраструктурної програми для України (GIZ GmbH)
Статус: завершено в грудні 2018.

Партнерські проекти
«Об’єднана дія» – у співпраці з Широківською об’єднаною територіальною громадою
(субгрант від ГО «Нова генерація»).
Статус: реалізовано в травні – липні 2018.
«Фестиваль сім’ї» у Запоріжжі (2-3 червня 2018).

Проекти організаційного розвитку
Програма інституційної підтримки для НДО партнерів GIZ у Харківській, Запорізькій та
Дніпропетровській областях.
Статус: учасник програми з грудня 2018.

Фестиваль сім’ї 2018.
Запоріжжя, центральний парк
«Дубовий Гай».
Команда організаторів
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Фінансова звітність

Семінар з написання проектів
громадського бюджету
в смт Чернігівка (проект
Громадської організації
«Платформа розвитку»
за підтримки ГО «СТЕП»)
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Наші партнери
Ми співпрацюємо з об’єднаними територіальними громадами та органами місцевого
самоврядування, громадськими об’єднанням і платформами, центрами громадської
активності, органами самоорганізації населення, молодіжними організаціями та
ініціативами, експертами місцевого, регіонального і національного рівнів, засобами
масової інформації та іншими зацікавленими сторонами.

У регіоні
Громадська організація «Спільно Хаб» (м. Запоріжжя)
Запорізьке регіональне відділення ВГО «Інститут Республіка»
ГО «Інститут громадського розвитку “Ортега-і-Гасет”» (м. Токмак)
Громадська організація «ЙЕС» (м. Токмак)
Громадська організація «Приморськ 24/7» (м. Приморськ)
ГО «Платформа розвитку “Діалог. Дія. Добробут”» (смт Чернігівка)
Громадська організація «Майстерня добробуту» (с. Остриківка)
Комунальна установа «Агенція розвитку Широківської ОТГ»

В Україні
З 2011 року ми співпрацюємо з Центром політичних студій та аналітики «ЕЙДОС»,
зокрема в 2018 році залучали експертів/ок Центру до проведення тренінгів у рамках
проектів «Зміцнення демократичного врядування», «Громадський центр міського
розвитку Zmistovno».
У 2018 році розпочали співпрацю з Фундацією ПАУСІ в напрямі впровадження
громадського бюджету в місті Запоріжжі та Широківській громаді.

Форум бюджету участі в
Запоріжжі.
Модератор – експерт Фундації
ПАУСІ Леонід Донос.

#9

Команда та контакти
Голова Правління
Катерина Мальцева
+38 066 056 5200
Члени Правління
Вікторія Мазухіна
Вікторія Мальцева
Олексій Агєнтаєв
Ганна Ходус
Менеджерка грантових проектів організації
Інна Стащук
+38 066 339 1544
Експерт з місцевого розвитку
Віталій Лисенко
+38 050 486 0565
Електронна пошта організації
stepzpz@gmail.com
Електронна пошта проекту «Зміцнення демократичного врядування»
hromada.zp@gmail.com
Сайт організації
www.stepngo.in.ua
Сторінки в фейсбуці
www.facebook.com/stepngo.in.ua
www.facebook.com/hromada.zp
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Будемо раді співпраці!
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