Громадська організація
«Стратегії і технології
ефективного партнерства»
e-mail: stepzpz@gmail.com
website: www.stepngo.in.ua

Проєкт «Зміцнення
демократичного врядування»
hromada.zp@gmail.com
https://www.facebook.com/hromada.zp/
https://issuu.com/sdg-project

Резюме організації
Громадська організація «СТЕП» зареєстрована 20 січня 2009 року. Відтоді ми беремо активну
участь у суспільному житті міста Запоріжжя та Запорізької області. Повна назва до травня
2019 року: Запорізька міська молодіжна громадська організація «СТЕП».
Задля досягнення нашої Місії ми співпрацюємо з активними громадянами, органами місцевого
самоврядування та колегами з неурядового сектору. Разом ми впроваджуємо ініціативи, що
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 пріоритети
З 2015 року: посилення громадянського суспільства на місцевому рівні, розвиток місцевої
демократії, сприяння громадянському діалогу, співпраця з об’єднаними територіальними
громадами, підтримка проєктів розвитку та громадських ініціатив.
З початком реформи децентралізації «СТЕП» використовує власний експертний ресурс і залучає
кошти міжнародних організацій для підтримки місцевих громад у їхньому демократичному,
партисипативному, інклюзивному розвитку. Ми співпрацюємо як з місцевими громадськими
організаціями, так і з органами місцевого самоврядування, що мотивовані до прозорого
ухвалення рішень і залучення громадян до процесів розвитку громади. Переважно це сільські
громади та малі міста, які мають обмежений доступ до ресурсів технічної й експертної допомоги.
2009 – 2015: молодіжні ініціативи, адвокаційні кампанії, громадський моніторинг на місцевому
та регіональному рівнях, антикорупційна діяльність.
Активна участь громадської організації в регіональній молодіжній політиці, а також
всеукраїнських проєктах в складі коаліції НУО «За прозорі ради», зокрема здійснення
моніторингу використання бюджетних коштів і діяльності тендерних комітетів у Запорізькій і
Донецькій областях. Моніторингові та адвокаційні кампанії в співпраці з Центром політичних
студій та аналітики «ЕЙДОС».

Головні проєкти та результати (2017-2020)
Січень – вересень 2020 Впровадження системи безоплатної правової допомоги та посилення
правових можливостей мешканців Широківської громади за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження», UAH 333 480 (Проєкт співпраці із Широківською ОТГ Запорізької області.)
Мета – покращити доступ сільських мешканців/ок до безоплатної первинної правової допомоги та
підвищити рівень правової обізнаності населення. Проєкт передбачав такі заходи: консультації з
правових питань для громадян (виїзди мобільного офісу, робота гарячої лінії); тренінги з
правової грамотності для шкільної молоді та представників місцевих громадських організацій,
інформаційно-просвітницька робота серед населення (публікації в ЗМІ, роздаткові матеріали).
 Близько 400 осіб отримали правові консультації від юристів проєкту, серед них жителі
віддалених сіл, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім’ї.
 124 учасники/ці навчальних заходів: молодь, представники/ці місцевих ГО, активіст/ки.
 9 публікацій з правової тематики в місцевій пресі (тираж кожного випуску – 6500 прим.).
 Розроблено місцеву програму надання правової допомогти.
Статті та публічний звіт проєкту.
З листопада 2019 Зміцнення демократичного врядування IІI за підтримки NED, USD 32 000
У межах нової фази проєкту «СТЕП» співпрацює з 8 громадськими організаціями сільських громад
і малих міст Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей. На 1 листопада 2020 року
активіст/ки партнерських організацій пройшли онлайн-навчання, провели локальні дослідження,
розробили плани розвитку громадянського суспільства для своїх громад. Вони також реалізували
власні мікропроєкти, що включали в себе партисипативні заходи й інформаційні кампанії.
Поточні новини проєкту.

2018–2019 Зміцнення демократичного врядування II за підтримки NED, USD 28 000
Основна мета проєкту – збільшити можливості прямої участі мешканців у процесах ухвалення
місцевих рішень і розвитку своїх громад. Для цього були проведені навчання для активістів/ок,
представників/ць органів місцевого самоврядування, сільських старост, підтримані їхні ініціативи.
 Успішна реалізація 9 ініціатив у партнерствах громадських активістів/ок і органів місцевого
самоврядування: створені нові органи самоорганізації населення, консультативно-дорадчі
органи, громадські платформи; проведені публічні консультації.
• 40+ місцевих подій у 14 населених пунктах Запорізької області.
• 2000+ безпосередніх учасників/ць і відвідувачів/ок місцевих заходів – тренінгів, публічних
консультацій, форумів, волонтерських акцій. інформаційних ярмарків.
• 1200+ респондентів/ок локальних досліджень.
Публічний звіт і презентація результатів проєкту.
2017–2018 Зміцнення демократичного врядування за підтримки NED, USD 36 045
Проєкт спрямований на розвиток громадянського суспільства в нових ОТГ Запорізької області,
створення умов для продуктивного діалогу між органами місцевого самоврядування та
громадськими об’єднаннями, а також підтримку локальних ініціатив, що мають своєю метою
посилення громадської активності задля вирішення місцевих проблем.
• 60 осіб з 10 ОТГ пройшли навчання з управління проєктами, фандрейзингу, громадського
контролю, розвинули навички лідерства, співпраці та комунікації зі стейкхолдерами.
• Учасники/ці з 6 громад змогли налагодити ефективні партнерські відносини. У результаті
розроблено й успішно реалізовано 9 місцевих ініціатив.
• 50+ заходів у 20 населених пунктах Запорізької області. Участь у них взяли 650+ осіб.
• Створено та зареєстровано три нові ГО (м. Гуляйполе, смт Чернігівка, с. Остриківка). Нині
активно працюють у своїх громадах, реалізують власні ініціативи, у т.ч. грантові.
• У Широківській громаді заснована Поважна рада як консультативний орган при сільській
раді. У Комиш-Зорянській ОТГ за ініціативи активної молоді створено молодіжну раду.
Презентація результатів проєкту.
2017–2018 Громадський центр міського розвитку «Змістовно» за підтримки Ініціатив
інфраструктурної програми для України (GIZ GmbH), EUR 10 855.
Проєкт реалізовано на підтримку програми бюджету участі в Запоріжжі з метою налагодження
співпраці між містянами, місцевою владою та іншими стейкхолдерами задля розвитку міста.
• Розроблена та реалізована програма публічних лекцій на теми міського розвитку: 4
відкритих лекції, 8 лекторів і лекторок, серед яких культурні активісти й активістки із
Запоріжжя, експерт/ки з Києва та Полтави (ЦПСА «Ейдос», Фундація ПАУСІ), експерт з
міського розвитку, консультант GIZ Лукас Борн (Німеччина).
• 300+ учасників/ць освітніх заходів: школа для модераторів громадського бюджету,
семінари з написання проєктів, заключний форум. Вони отримали інформацію про етапи та
процедури громадського бюджету, дізнались про успішні практики інших міст, покращили
навички розробки, написання та просування соціально значущих проєктів.
2017 Молодіжні ради в об’єднаних територіальних громадах, у співпраці з Fundacja Mapa Pasji
(Польща), за підтримки Польсько-Американського фонду Свободи в рамках програми RITA «Зміни
в регіоні», UAH 95 800. Тренінги для активної молоді в сільських громадах, допомога в створенні
місцевих молодіжних рад у Кушугумі, Чернігівці, Широкому Запорізької області.

Інші проєкти
2020 Запобігання поширенню COVID-19 серед мешканців Широківської ОТГ за підтримки
програми «Людяність і взаємодопомога» Міжнародного фонду «Відродження» (прямі закупівлі
Фондом і передача засобів індивідуального захисту медичним і соціальним працівникам громади).
2019 Екскурсії в муніципальному транспорті за підтримки ГО «Платформа спільних дій» та
Запорізької міської ради. Розроблення аудіоекскурсій для міських автобусних маршрутів.
2019 Інтерактивний простір для вирішення місцевих проблем у співпраці «влада –
громадськість» за підтримки БФ «Карітас Запоріжжя» (в співпраці з Широківською громадою).
2016 Самоврядування – наша спільна справа. Громадський діалог у Південно-Східній Україні,
реалізовано в співпраці з Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Польща). Координація тренінгів для
представників органів місцевого самоврядування та громадських активістів, адміністрування
малих субгрантових проєктів у 10 громадах Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
2015–2016 Здійснення адвокасі кампанії з імплементації нового антикорупційного законодавства
органами місцевого самоврядування за підтримки Посольства Нідерландів в Україні – проєкт
Коаліції НУО «За прозорі ради». Розроблено методологію для оцінки регламентів 40 органів
місцевого самоврядування в контексті антикорупційної реформи. Зокрема, ресурсами ГО «СТЕП»
здійснено аналіз регламентів 8 органів місцевого самоврядування в Запорізькій області.
2015 Проведення громадського моніторингу забезпечення права на освіту внутрішньо
переміщених осіб за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проведення комплексного
соціологічного дослідження «Задоволення потреб та реалізація прав ВПО», внесення пропозицій
щодо можливих процедур вирішення проблемних питань.
2014 Підвищення фінансової прозорості та бюджетної підзвітності місцевих управлінь охорони
здоров’я шляхом впровадження громадського антикорупційного контролю – реалізовано в
співпраці з ЦПСА «Ейдос» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
2013–2014 Знати, щоб діяти! Регіональний партнер проєкту ЦПСА «Ейдос» за підтримки Фонду
розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Здійснення моніторингової кампанії щодо діяльності
органів влади у сфері використання бюджетних коштів, діяльності тендерних комітетів,
відповідності сайтів місцевих органів влади Закону «Про доступ до публічної інформації».
2013–2014 Громадське функціональне обстеження органів місцевої влади щодо виконання
державної гендерної політики за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
2011 Реалізація методики громадського моніторингу – основа прозорості державних закупівель
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Партнерства
З 2017 року ми співпрацюємо з експертами Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ в
межах проєктів із впровадження та популяризації громадського бюджету. У січні 2020 року
«СТЕП» став партнером Міжнародного форуму практиків партисипації, що відбувся в Полтаві за
ініціативи Фундації ПАУСІ та Проєкту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС).
У 2018 році укладено Меморандум про співпрацю з Широківською ОТГ Запорізької області.
Відтоді реалізовано вже декілька спільних проєктів, спрямованих зокрема на посилення
громадської участі, розвиток молодіжної політики, підтримку медицини первинної ланки в умовах
пандемії COVID-19, надання первинної правової допомоги сільських мешканцям.
З 2010 року «СТЕП» є регіональним партнером Центру політичних студій та аналітики «ЕЙДОС»
у Запоріжжі. Організації мають успішний досвід реалізації спільних ініціатив.
Низку партнерів маємо серед організацій, які працюють у Запорізькій області, серед них:
запорізьке відділення Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» (Інститут «Республіка»),
Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гассет», «YES», благодійний фонд «Імпульс ЮА».
У 2020 році укладені Меморандуми про співпрацю з 8 НУО Запорізької, Дніпропетровської,
Харківської областей (в рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування – ІІІ»).

Вибрані публікації
55 завдань і рішень для активних громад і громадян: Практичний посібник (2019)
Розвиток громадянського суспільства в ОТГ: Практичний посібник (2018)
Інформаційні та методичні матеріали з теми розвитку громадської активності в громадах
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