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Громадська організація «Стратегії і технології ефективного
партнерства» (ГО «СТЕП») зареєстрована 20 січня 2009 року, має статус
юридичної особи, є неприбутковою. Наша назва до травня 2019 — Запорізька
міська молодіжна громадська організація «СТЕП» (ЗММГО «СТЕП»).
Отже, ми маємо більш як 10-річну історію громадської діяльності у співпраці
з різними зацікавленими сторонами.
За цей час ми впровадили декілька десятків проєктів різного масштабу
і тематичної спрямованості. Ми співпрацюємо з партнерами в Україні і за
кордоном, щороку отримуємо грантове фінансування, беремо участь в
організації та проведенні заходів регіонального, національного та
міжнародного рівнів.
Сподіваємось, що наш досвід, досягнення і результати нашої діяльності стануть
у пригоді всім, хто займається посиленням громадянського суспільства в
Україні, підтримує процеси децентралізації та розвитку місцевого
самоврядування, активізує громади, здійснює експертну і тренінгову діяльність
для різних цільових аудиторій.
Пропоную ознайомитись з результатами роботи нашої громадської
організації протягом 2019 року і запрошую вас до співпраці.

Голова правління
Катерина МАЛЬЦЕВА

#2

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.

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 й експертками місцевого, регіонального і національного рівнів, засобами
масової інформації та іншими зацікавленими сторонами.

Тренінг проєкту
«Зміцнення місцевого
демократичного врядування»
м. Токмак, березень 2019
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Пріоритети роботи
Посилення громадянського суспільства
Зміцнення громадянського суспільства
на місцевому рівні, впровадження інструментів
місцевої демократії, підвищення активності та
самоорганізації мешканців.
Аналітична та інформаційна робота, підготовка
методичних рекомендацій для неурядових організацій
та органів місцевого самоврядування, промоція
успішних практик громадської активності та співпраці.
Підтримка територіальних громад
Розвиток громад, розбудова партнерств
між органами місцевого самоврядування
та громадськістю (НУО, ініціативними групами).
Сприяння згуртуванню громад, розумінню
та врахуванню інтересів усіх зацікавлених сторін,
ефективній реалізації стратегій місцевого розвитку.

Активізація молодіжної участі
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 проєкти.
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2019 рік у цифрах і фактах
січень-лютий
Провели дослідження наявного стану громадської активності в об’єднаних
громадах Запорізької області (в межах 10 цільових громад).
березень-травень
Реалізували навчальну програму для команд ОТГ (50 учасників/ць) на теми
самоорганізації громадян, діяльності громадських формувань, адвокації,
залучення зацікавлених сторін.
Провели загальні збори Громадської організації: внесли зміни до складу
Правління, Статуту, затвердили нове найменування – Громадська організація
«Стратегії і технології ефективного партнерства».
червень
Взяли участь у Першому Східноукраїнському форумі практиків партисипації,
організованому Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ.
Виграли міні-грант Благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» для
впровадження проєкту партнерства з Широківською громадою.

Тренінгова програма для ОТГ:
вчимося активності та співпраці
м. Запоріжжя, квітень 2019
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липень-вересень
Разом з нашими партнерами – НУО та органами місцевого самоврядування –
провели більше 40 заходів у 14 населених пунктах Запорізької області:
інформаційні майданчики, діалогові зустрічі, тренінги й семінари, екологічні
акції, квести, форуми, публічні консультації.
Більше 2000 учасників/ць місцевих заходів дізналися більше про можливості
громадської участі та самоорганізації, роботу громадських організацій, органів
самоорганізації населення, молодіжних об’єднань.
Підтримали локальні ініціативи з розвитку громадянського суспільства та
суспільної взаємодії в 6 об’єднаних територіальних громадах, допомогли
розробити та реалізувати інформаційні кампанії для 11000 мешканців.

40+ заходів
14 сіл і міст
2000+ учасників
11000 інформаційне
охоплення
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жовтень
Провели підсумковий круглий стіл «Активізація громадської участі: як
залучити людей до процесів розвитку та ухвалення рішень» (м. Запоріжжя) – за
участі представників/ць партнерських громад і НУО.
Видали посібник «55 завдань і рішень для активних громад і громадян».
Запустили аудіогід #18stories у рамках міського проєкту «Екскурсії в
муніципальному транспорті».
листопад
Розробили онлайн-платформу tools.stepngo.in.ua, на якій зібрали практичні
інструменти, рішення та кейси на теми самоорганізації та розвитку громад.
Розпочали третю фазу проєкту «Зміцнення демократичного врядування» в якій
візьмуть участь лідери та лідерки громадських організацій Запорізької,
Дніпропетровської, Харківської, Донецької областей.
грудень
Отримали підтвердження від Міжнародного фонду «Відродження» щодо
впровадження в 2020 році нового проєкту партнерства з Широківською ОТГ
(в рамках конкурсу «Безпечна та правоспроможна громада»).

Вручення сертифікатів учасникам
і учасницям проєкту «Зміцнення
демократичного врядування»
м. Запоріжжя, жовтень 2019
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Вибрані публікації
Молодіжні ради, активні громадські об’єднання та органи самоорганізації населення –
пріоритети об’єднаних громад на Запоріжжі
http://www.stepngo.in.ua/molodizhni-rady-aktyvni-hromads-ki-ob-iednannia-ta-orhanysamoorhanizatsii-naselennia-priorytety-ob-iednanykh-hromad-na-zaporizhzhi/
Веб-ресурси громад: перехід від сайту, що МАЄ бути, до сайту, ЯКИМ він має бути
http://www.stepngo.in.ua/websites-of-amalgamated-communities/
Чекати чи впливати: чи готові мешканці до участі в управлінні громадою?
http://www.stepngo.in.ua/chekaty-chy-vplyvaty-chy-hotovi-meshkantsi-do-uchasti-vupravlinni-hromadoiu/
Громадська участь і взаємодія – серед стратегічних пріоритетів розвитку ОТГ
http://www.stepngo.in.ua/hromads-ka-uchast-i-vzaiemodiia-sered-stratehichnykhpriorytetiv-rozvytku-ob-iednanykh-hromad/
Чого не вистачає запорізьким громадам, щоб створити дієві органи самоорганізації
населення?
http://www.stepngo.in.ua/choho-ne-vystachaie-zaporiz-kym-hromadam-shchob-stvorytydiievi-orhany-samoorhanizatsii-naselennia/
Як подолати байдужість і недовіру населення – обговорювали учасники круглого
столу в Запоріжжі
http://www.stepngo.in.ua/sdg-roundtable/

Вибрані новини
Перші тренінги проекту «Зміцнення демократичного врядування» відбулися в
Запоріжжі й Токмаці
http://www.stepngo.in.ua/pershi-treninhy-proektu-zmitsnennia-demokratychnohovriaduvannia-vidbulysia-v-zaporizhzhi-y-tokmatsi/
Як активні гуляйпільці вивчають потреби та інтереси молоді в своїй громаді
http://www.stepngo.in.ua/practices-youth-participation-huliaipole/
Молодь готова долучатися до розвитку Преображенської громади
http://www.stepngo.in.ua/molod-prebrazhenskoi-hromady/
Від ідеї до успіху. Які ініціативи реалізували учасники проєкту «Зміцнення
демократичного врядування»?
http://www.stepngo.in.ua/vid-idei-do-uspikhu/
Аудіоекскурсії в запорізькому муніципальному транспорті
http://www.stepngo.in.ua/audioekskursii/
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Презентації
Стан громадської активності в ОТГ Запорізької області (дослідження)
https://issuu.com/sdg-project/docs/communities-basic-research
Підсумковий дайджест Другої фази проєкту «Зміцнення демократичного врядування»
https://issuu.com/sdg-project/docs/sdg_digest_october19
Презентація результатів проєкту «Зміцнення демократичного врядування» (ІІ)
https://issuu.com/sdg-project/docs/sdg2019

Друковані видання
55 завдань і рішень для активних громад і громадян. Практичний посібник.
Упорядники та автори (якщо не зазначено інше): Інна Стащук, Віталій Лисенко –
Запоріжжя: АА Тандем, 2019. – 144 с.
Посібник містить практичні рекомендації, розроблені з урахуванням досвіду реалізації
проєкту «Зміцнення демократичного врядування» та інших проєктних ініціатив і
заходів, які впроваджені у різних регіонах України, переважно в об’єднаних
територіальних громадах.
Видання є частиною проєкту Другої фази проєкту «Зміцнення демократичного
врядування» та профінансоване за кошти National Endowment for Democracy.

Електронна версія посібника:
http://www.stepngo.in.ua/55-zavdan-irishen-dlia-aktyvnykh-hromad/
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Наші проєкти та донори
«Зміцнення демократичного врядування» (Друга фаза) за підтримки NED.
Статус: завершено в жовтні 2019.
«Зміцнення демократичного врядування» (Третя фаза) за підтримки NED.
Статус: розпочався в листопаді 2019.

Проєкти партнерства
«Інтерактивний простір для вирішення місцевих проблем у співпраці ―влада –
громадськість‖» – проєкт партнерства з Широківською громадою за підтримки
Благодійного фонду «Карітас Запоріжжя».
Статус: завершено в вересні 2019.
«Екскурсії в муніципальному транспорті» за підтримки Громадської організації
«Платформа спільних дій» та Запорізької міської ради.
Статус: завершено в жовтні 2019.
«Впровадження системи безоплатної правової допомоги та посилення правових
можливостей мешканців Широківської громади» за підтримки МФ «Відродження».
Статус: розпочався в січні 2020.

Проєкти організаційного
розвитку
Програма інституційної підтримки
для НДО партнерів GIZ у
Харківській, Запорізькій та
Дніпропетровській областях.
Статус: завершено в травні 2019.

Визначаємо пріоритети роботи
організації на наступні роки
м. Запоріжжя, квітень 2019
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Фінансова звітність

Велопробіг до Дня Державного
Прапора, організований Молодіжною
ініціативною групою у м. Гуляйполе
за підтримки ГО «СТЕП»
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Дякуємо за плідну співпрацю в рамках реалізованих проєктів
нашим партнерам – громадським організаціям, органам
місцевого самоврядування, ініціативним групам:
Громадська організація «ЙЕС» (м. Токмак)
Запорізьке регіональне відділення ВГО «Інститут Республіка»
Благодійний фонд «Імпульс ЮА» (м. Запоріжжя)
ГО «Платформа розвитку ―Діалог. Дія. Добробут‖» (смт Чернігівка)
ГО «Інститут громадського розвитку ―Ортега-і-Гасет‖» (м. Токмак)
Благодійний фонд «Надії дитини» (м.Оріхів)
ГО «Діти – майбутнє Преображенської громади»
Молодіжна ініціативна група міста Гуляйполя
Молодіжна громадська рада Преображенської громади
Шкільний проєктний офіс «Коала, що п’є чай» (смт Чернігівка)
Веселівський хаб ―Platforma‖ (смт Веселе)
Органи самоорганізації населення (квартальні комітети) міста Токмак
Комунальна установа «Агенція розвитку Широківської ОТГ»
Біленьківська сільська рада
Веселівська селищна рада
Гуляйпільська міська рада
Комиш-Зорянська селищна рада
Преображенська сільська рада

Оріхівська міська рада
Остриківська сільська рада
Чернігівська селищна рада
Широківська сільська рада

Робоча зустріч із Молодіжною
радою Преображенської ОТГ
с. Преображенка, квітень 2019
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Команда та контакти
Голова Правління, керівник проєктів партнерства
Катерина Мальцева
+38 066 056 5200
Члени Правління
Вікторія Мазухіна
Вікторія Мальцева
Олексій Агєнтаєв
Ганна Ходус
Керівник проєкту «Зміцнення демократичного врядування»
Інна Стащук
+38 066 339 1544
Експерт з місцевого розвитку
Віталій Лисенко
+38 050 486 0565
Електронна пошта організації
stepzpz@gmail.com
Електронна пошта проєкту «Зміцнення демократичного врядування»
hromada.zp@gmail.com
Сайт організації
www.stepngo.in.ua
http://tools.stepngo.in.ua/
Сторінки в фейсбуці
www.facebook.com/stepngo.in.ua
www.facebook.com/hromada.zp

Будемо раді співпраці!
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