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Зміст

[коротко про 
головне]

[фундамент комунікації: візія, місія, цінності]

10-11 [Місія організації] 

12-13 [Етапи життя і виклики розвитку організацій]

14-17 [Мапа цінностей] 

18-19 [Цілі організації і цілі комунікації]

20-21 [SWOT-аналіз комунікацій]

[стейкхолдери та що їм від вас потрібно]

26-27 [Матриця впливу і зацікавленості]

28-29 [Для кого ви працюєте]

30-31 [Мапа емпатії]

32-33 [Як комунікувати з партнерами]

34-35 [Як комунікувати з донорами]

36-37 [Як привернути увагу медіа]

38-39 [Ваші цільові аудиторії]

40-43 [Піраміда залучення: від спостерігачів до лідерів]

Стратегічна 
комунікація 
в роботі 
громадських 
організацій
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22-23, 44-45, 56-57,  

68-69, 80-81 [чеклісти,  
пам’ятки, приклади,  

робочі форми]
[про що і як говорити, щоб вас почули]
48-49 [Різні аудиторії – різні повідомлення]

50-51 [Як створити якісний комунікаційний текст]

52-53 [Різні аудиторії – різні тексти]

54-55 [Кабінетне бінго]

[як про вас дізнаються]
60-61 [Як обрати канали комунікації]

62-63 [Не чекайте уваги медіа – будьте медіа]

64-65 [Медіа власні, зароблені, оплачені]

66-67 [Про що комунікувати в соцмережах]

[робочий план та оцінка прогресу]
72-73 [Як зрозуміти, що мета досягнута]

74-77 [Робочий план до стратегії]

78-79 [Зворотний зв’язок]

[використані матеріали та додаткові ресурси]
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Для лідерів і лідерок молодих і водночас амбітних 
громадських організацій, вмотивованих активістів 
і активісток, які працюють задля розвитку своїх 
громад, міст, сіл чи селищ.

Для команд, які вміють і люблять навчатись,  
не бояться рефлексії та самооцінювання, невпинно 
прагнуть розвитку та вдосконалення.

Для тих, хто бажає посилити свій вплив у громаді, 
успішно комунікувати зміни, розширити коло 
однодумців і послідовників.

Для кого це видання  
і як з ним працювати

Ми намагались 
укласти методичний 
помічник для 
громадських 
організацій, які 
працюють на 
місцевому рівні. 
Тому це в жодному 
разі не вичерпний 
посібник, а скоріше 
набір подорожніх 
підказок на шляху 
до розроблення 
вашої комунікаційної 
стратегії.
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» Мінімум теорії: дуже 
коротко про головне
» Питання для 
самоперевірки 
» Чеклісти за кожним 
тематичним блоком

» Шаблони документів 
для розробки вашої 
комунікаційної стратегії
» Приклади заповнення 
форм і шаблонів
» Поради і підказки 

» стратегічних сесій  
вашої організації;
» мозкових штурмів 
і робочих зустрічей, 
зокрема з вашими 
партнерами;

» планування комунікацій, 
інформаційних кампаній, 
нових успішних проєктів;
» тренінгів, воркшопів 
та інших навчальних 
заходів.

+ Додаткові 
ресурси для 
комунікаційників  
і комунікаційниць: 
публікації, онлайн-
курси і посібники, 
звідки ви дізнаєтесь 
ще більше про 
успішні комунікації  
в громадському 
секторі.

ВИ ЗНАЙДЕТЕ ТУТ

ЦЕ СТАНЕ У ПРИГОДІ ПІД ЧАС

Запрошуємо  
цікавитися!
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ФУНДАМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ:
ВІЗІЯ, МІСІЯ, ЦІННОСТІ
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МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ –  
ГОЛОВНІ ІНСТРУМЕНТИ 
СТРАТЕГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

КЛЮЧОВІ 
ПИТАННЯ

Для чого потрібна ваша організація?

У чому ваша унікальність?

Які ваші цінності? У що ви вірите і що є 
важливим для вас?

Що ви обіцяєте і як плануєте це зробити?

Якими ви бачите себе через 2-3 роки?

[до змісту]
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Поставте собі контрольні питання

Чи можете ви назвати місію вашої організації або 
переказати її своїми словами?
Чи розуміють і розділяють цю місію люди, з якими  
ви працюєте?
Чи розуміють цю місію люди, для яких ви працюєте? 
Чи звертається вона безпосередньо до них?

Якби ваша місія була рекламним слоганом,  
як би вона звучала?

Відповідає на 
питання, як саме ваша 
організація покращує 
життя людей?
Унікальність: не схожа  
на заяви конкурентів.
Говорить про переваги. 
Однозначність: 
чітко та зрозуміло 
сформульована.
Реалістичність: 
відповідає тому, що  
ви реально робите.
Легко 
запам’ятовується.

Якщо ви вже маєте 
сформульовану місію

[критерії успішної 
місії організації]
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Якщо ваша організація 
ще в пошуках своєї місії

Не варто намагатись вигадати місію просто тому, 
що вона є в інших або потрібна грантодавцю.

Важливіше сформулювати для себе бачення: навіщо 
ви працюєте, що пропонуєте людям і що прагнете 
змінити, у що ви вірите та які ваші цінності.

До своєї місії ви обов’язково прийдете на певному 
етапі розвитку організації » сторінки 12-13 [Етапи 
життя і виклики розвитку громадських організацій].

Покращити буденне життя  
для багатьох людей. IKEA

Надати людям можливість 
поділитися своїм життям  
з іншими та зробити 
світ більш відкритим і 
згуртованим. Facebook

Працювати з людьми та 
надихати громади ставати 
кращими й міцнішими 
через впровадження 
дієвих громадських 
ініціатив, соціальних 
інновацій та позитивних 
змін, поширення знань, 
правозахист і використання 
потенціалу самодопомоги, 
волонтерства. Громадський 
центр «Нова генерація»

[до змісту]
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ЕТАПИ ЖИТТЯ І ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ЕТАП СТАТУС ВИКЛИКИ ЗРОСТАННЯ

Дитинство Ембріон » Створити потужне бачення
» Зосередитися на ідеї та реальності її втілення
» Знайти однодумців

Період 
пелюшок

» Розробити стратегії для отримання фінансування 
» Визначити релевантні джерела досвіду
» Спроєктувати основні системи та структури

Активний 
період 
дитинства

» Делегувати відповідальність
» Визначити та розвивати спеціалізацію організації
» Виділити пріоритети, дотримуватись місії
» Розвинути управлінські та лідерські якості

Юність Юність » Розбудувати структури, системи та процедури
» Розвинути системи внутрішньої комунікації
» Управляти конфліктом
» Підвищувати обізнаність про оргкультуру

Початковий 
етап

» Можливо, змістити фокус із проєкту на програму
» Переглянути/ змінити бачення та місію
» Провести реструктуризацію (за необхідності)
» Посилити підвищення кваліфікації
» Переглянути й оновити партнерства

БАЧЕННЯ: 
хто ви, що вас 
об’єднує, що ви 
хочете змінити, 
як це будете 
робити – перші 
кроки до вашої 
місії

NB! Тільки  
на цьому етапі 
варто говорити 
про МІСІЮ
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Джерело: Про організаційний розвиток простою мовою: Посібник для практиків (ПРООН, 2017)

ВІЗІЮ та 
МІСІЮ варто 
переглядати 
на кожному 
етапі 
розвитку 
організації

ЕТАП СТАТУС ВИКЛИКИ ЗРОСТАННЯ

Зрілість                          Зрілість » Підтримувати енергетику та відданість команди

» Переглянути/ змінити бачення та місію
» Концентруватися на якості роботи

» Оновити двосторонній зв’язок зі стейкхолдерами

» Посилити підвищення кваліфікації та комунікацію

Вищий 
ешелон

» Оцінити діяльність ГО як цілісної системи

» Переглянути/ змінити бачення та місію
» Переосмислити управління організацією

» Оновити двосторонній зв’язок зі стейкхолдерами

Початок 
бюрократії

» Переглянути/ змінити бачення та місію
» Врегульовувати внутрішні конфлікти

» Обміркувати можливість зміни керівництва

» Переосмислити управління організацією

Стагнація або 
відродження

Бюрократія » Оцінити, чи організація залишається ефективною

» Визнати необхідність змін

» Переглянути бачення та місію

Смерть » Провести належне документування, переконатись, 
що досвід організації переданий іншим

» Організувати гідні «похорони»

[до змісту][на початок розділу]
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Індивідуальна робота. Запишіть на аркуші або стікерах:  
що саме має цінність для вас особисто в вашому житті та,  
на вашу думку, для вашої організації.

Після того, як ви записали достатню кількість цінностей (10+), 
розташуйте їх у відповідних полях робочої форми. У полі 
«Завжди важливо» варто розмістити не більше 5 цінностей.

Попросіть інших учасників/ць ГО виконати цю саму роботу.

Спільна робота команди. Порівняйте заповнені форми: 
наскільки збігаються ваші особисті цінності, чи однаково ви 
бачите цінності організації. Що вас усіх об’єднує?

Визначіть разом, які ж цінності є найбільш важливими для 
вашої організації.

Цінності – це 
коротка відповідь 
на питання, заради 
чого була створена 
організація  
та що об’єднує  
її команду.

Укладіть мапу 
цінностей організації

[цінності мають 
значення]

За матеріалами DIY Toolkit. Видання доступне для завантаження 

на сайті https://diytoolkit.org/ (англ. та рос. мовами).

https://diytoolkit.org/
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Особисті цінності

Завжди 
важливо

Інколи 
важливо

Рідко важливо
Ніколи не 
важливо

Цінності організації

Завжди 
важливо

Інколи 
важливо

Рідко важливо
Ніколи не 
важливо

ЗАВЖДИ 
ВАЖЛИВО  
не більше  

5 цінностей

Особисті 
цінності –  
те, що дає вам 
життєву енергію 
і відданість 
своїй справі. 

Цінності 
організації –  
те, що 
об’єднує вас з 
однодумцями, 
заради чого  
ви працюєте. 

ЗАВЖДИ 
ВАЖЛИВО  
не більше  

5 цінностей

[до змісту][на початок розділу]
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Не зовсім. Це фундамент, на якому ви зводите 
вашу організацію. Тому на етапі обговорення 
цінностей із колегами важливо врахувати:

Як ви будете стверджувати ваші цінності? Чи стануть вони 
основою внутрішніх політик і процедур організації? 

Чи будуть вони включені у ваші повідомлення? Як ви  
плануєте популяризувати їх серед вашої цільової аудиторії?

Цінності організації послідовно відображаються в усіх її діях, 
процедурах і меседжах, визначають пріоритети діяльності. 

Це єдність поглядів і прагнень вашої команди. 

Отже, цінності –  
це щось абстрактне?

Проєкти можуть 
змінюватися. 
Але цінності 
залишаються 
сталими, а 
розділяти їх мають 
всі учасники й 
учасниці вашої 
команди.

[цінності незмінні 
та послідовні]
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Смисли. Ваше розуміння 
Цінності? Яке значення ви 
вкладаєте в ці слова?

Політики. Як Цінність 
визначає внутрішні 
політики організації?

Практики. Як Цінність 
відображається в ваших 
щоденних діях, вчинках?

Комунікація. Як ви 
популяризуєте Цінність 
серед інших людей?

«Ми піклуємось 
про збереження 

довкілля та 
добрих відносин 

із людьми 
навколо нас»

Політика 
закупівель (папір 
з вторинної 
сировини, 
енергоощадні 
технології та ін.)

Власний приклад 
(екологічні 
практики під 
час заходів), 
проєкти, екоакції, 
тематичні статті

Зелений офіс, 
відмова від 

поліграфії 
та пластику,  

корпоративні 
екотолоки

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

[до змісту][на початок розділу]



18

Ефективні комунікації сприяють досягненню 
ваших цілей та втіленню ваших ідей. 

Комунікаційна стратегія спирається на стратегію вашої 
організації, доповнює і посилює її, відображає ваші цінності  
та допомагає їх транслювати для цільових аудиторій.

Стратегія організації охоплює 3-5 років. Часові рамки 
плану комунікацій мають бути відповідними. Формулюючи 
організаційні та комунікаційні цілі, реально оцінюйте доступні 
ресурси: часові, людські, фінансові. 

Якщо ви молода організація, що нещодавно почала роботу, 
має невелику команду й обмежений бюджет, радимо критично 
зважувати свої можливості.

Узгодьте ваші цілі: 
WIN-WIN стратегія

Зосередьтесь  
не більше ніж  
на 3-4 пріоритетах 
роботи. Визначте 
цілі комунікації: 
з якими групами 
впливу і як ви 
будете комунікувати, 
щоб досягти 
організаційних цілей.

[цілі організації & 
цілі комунікації]
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Цілі організації

Чого ви хочете 
досягти завдяки вашій 
роботі? Які завдання 
собі поставили?

Передумови успіху

За якої головної умови 
буде можливо досягти 
цілі?  (Почніть зі слова 
ЯКЩО…)

Групи впливу

З ким ви будете 
комунікувати, щоб 
досягти цієї цілі?  
Чию поведінку вам 
потрібно змінити? 

Цілі комунікації

Що потрібно зробити, 
аби отримати добрий 
результат? Як ви 
плануєте змінювати 
поведінку?

Збільшити рівень 
участі молоді у 
процесах ухвалення 
місцевих рішень

Якщо молоді мешканці 
громади знають про 
наявні інструменти 
участі, вміють і готові 
їх використовувати.

Мешканці та 
мешканки нашої 
громади віком від 16 
до35 років

Інформувати 
молодь про наявні 
інструменти участі 
та мотивувати до їх 
використання.

Пояснювати, як 
скористатись своїм 
правом участі.

Забезпечити 
зворотний зв’язок 
про результати 
участі.

[до змісту][на початок розділу]
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Перегляньте матрицю SWOT, розроблену для 
організації на етапі стратегічного планування. 

Подумайте, як кожний із пунктів впливає на вашу 
комунікаційну діяльність. За потреби доповніть таблицю 
тим, що стосується вашої поточної комунікаційної політики: 
сильні і слабкі сторони, можливості (наприклад, тренди, нові 
канали й інструменти комунікації) та ризики. 

Якщо ви раніше не робили SWOT-аналіз, варто виконати 
його зараз для оцінки потенціалу та сфер зростання вашої 
організації. 

SWOT: шукайте  
точки зростання

Зверніть увагу  
саме на ті 
внутрішні ресурси 
(сильні/ слабкі 
сторони) і зовнішні 
фактори (ризики/ 
можливості), які 
впливають на 
вашу комунікаційну 
політику.

[будьте сміливі, 
прагніть більшого]
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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:       

Сприятимуть 
досягненню місії

Заважатимуть 
досягненню місії

Внутрішні 
фактори

Сильні сторони Слабкі сторони

Зовнішні 
фактори

Можливості Загрози

NB! Використовуючи 
результати SWOT-аналізу, 
сформулюйте проблему, 
яку ви бажаєте вирішити 
завдяки комунікації.

Одна найбільша 
проблема = одне 
комунікаційне зусилля.

[до змісту][на початок розділу]
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Сформульовані 
місія, візія 
організації

Узгоджені  
цінності

Цінності враховані  
в політиках, 
практиках і 
повідомленнях 
організації

Перевірте: чого 
не вистачає вашій 
організації для того, 
щоб почати роботу 
над комунікаційною 
стратегією.

Узгоджені цілі 
організації і цілі 
комунікації

Виконаний  
SWOT-аналіз  
для комунікації

Визначені 
комунікаційні 
потреби і точки 
зростання
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[наша місія] [цілі організації]

[цілі комунікації][наша візія]

[наші цінності] [комунікаційні потреби]

[до змісту][на початок розділу]
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ХТО ВАШІ СТЕЙКХОЛДЕРИ  
ТА ЩО ЇМ ВІД ВАС ПОТРІБНО
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ЛЮДИ, ДЛЯ ЯКИХ  
ВИ ПРАЦЮЄТЕ, І Є ВАША 
ОСНОВНА  АУДИТОРІЯ

ІНШІ 
КЛЮЧОВІ 

АУДИТОРІЇ

з ким ви працюєте – ваша команда, 
позаштатні активіст/ки та волонтер/ки;

з ким ви співпрацюєте – ваші партнери  
(інші громадські організації, ОМС тощо);

хто може сприяти вашому розвитку – 
реальні і потенційні донори та інвестори;

хто може посилити вашу комунікацію – 
медіа, блогери, лідер/ки думок.

[до змісту]
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Згадайте, хто впливає на вашу діяльність і досягнення 
ваших цілей та хто бере участь у роботі організації: це ваші 
зацікавлені сторони, стейкхолдери.

Розмістіть стейкхолдерів у таблиці відповідно до рівнів 
їхнього впливу та зацікавленості » сторінка 27.

Проаналізуйте, наскільки важливо підтримувати 
комунікацію з кожним із цих стейкхолдерів. 

Визначіть, які стейкхолдери є пріоритетними для вашої 
організації на нинішньому етапі розвитку: це і є ваші цільові 
аудиторії в комунікаціях.

Оцініть, хто впливає  
на вашу роботу

Рівень інтересу 
та впливу різних 
стейкхолдерів може 
змінюватися в ході 
взаємодії з вашою 
організацією. Тому 
важливо час від 
часу повторювати 
аналіз зацікавлених 
сторін.

[матриця впливу  
і зацікавленості]
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Сильний вплив, 
низька зацікавленість

Сильний вплив, 
висока зацікавленість

Слабкий вплив, 
низька зацікавленість 

Слабкий вплив, 
висока зацікавленість 

Відповідати 
потребам 
Тримати 

задоволеними

Ключові 
стейкхолдери 
Сильне 
залучення

Враховуйте 
думку 
Постійно 
інформуйте

Найменш 
важливі 

Найменші  
комунікаційні 

зусилля

[до змісту]
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Спробуйте детально уявити собі портрет вашої 
основної цільової аудиторії. 

Уточнюйте все, що ви вважаєте за потрібне:

Ваша основна  
цільова аудиторія

» Стать, вік

» Освіта, вид діяльності

» Рівень та джерела прибутку

» Де проживає

» Як проводить дозвілля

» Звідки дізнається новини

» Що поширює в соцмережах

» Чию думку поважає

» Про що мріє

» Чого боїться

» Що вважає важливим

» Що може мотивувати до дій

Чим чіткіше ви 
виокремите цільові 
аудиторії – тим 
успішнішою буде 
комунікація.
Якщо ви бажаєте 
поінформувати 
всіх – ви не 
поінформуєте 
нікого.
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Ваша основна 
цільова аудиторія 
залежить від профілю 
організації або навіть 
від окремого проєкту

» жителі міста, села, вулиці

» молодь (школярі, студенти, 
молоді фахівці)

» молоді сім’ї

» сім’ї, які виховують дітей  
з особливими потребами

» мешканці/ки з інвалідністю

» мешканці/ки поважного віку

» підприємці

» мешканці/ки, які бажають 
розпочати власний бізнес

» дівчата та жінки у громаді

» працівники органів 
місцевого самоврядування

» громадські активіст/ки

» виборці (...)

ДЛЯ КОГО ВИ ПРАЦЮЄТЕ

NB! За певних умов люди, 
для яких ви працюєте, 

можуть перейти до кола 
людей, з якими ви працюєте, 

стати вашими активістами 
та волонтерами  

» сторінки 40-43

[до змісту]
[на початок розділу]
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Як зрозуміти  
вашу аудиторію
Використайте мапу емпатії.

Цей інструмент допоможе вам більше дізнатися про людей,  
з якими та для яких ви плануєте працювати. 

Прислухайтесь, спостерігайте, відчуйте вашу аудиторію.  
Спробуйте знайти відповіді на запитання про те, що є 
головним для цих людей » сторінка 31.

Мапа емпатії 
допоможе вам 
знайти інсайт – 
вдале рішення  
в комунікації. 
Приклад інсайту: 
коли ви впізнаєте 
себе, свої бажання 
чи поведінку в 
рекламі – а тому 
довіряєте їй і майже 
готові купити товар.

Інструмент за виданням «Кулінарна книга ініціатив: Громадська 
дія власного приготування. Вступ до проектного менеджменту» 

(с. 58). Доступне на сайті ГО «Інша освіта»  https://insha-osvita.org

» Їхні надії/ турботи;

» зовнішній світ/ поведінка;

» оточення/ сім’я;

» впливи/ медіа;

» страхи/ перешкоди;

» бажання/ цілі.

https://insha-osvita.org/article/kulinarna-knyha-initsiatyv/
https://insha-osvita.org/article/kulinarna-knyha-initsiatyv/
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[що люди думають  
та відчувають]

надії/турботи

1. Що важливо для них?
2. Про що вони мріють?

3. Що їх надихає?

[що бачать]

оточення/сім’я

1. Як виглядає оточення?
2. Хто є друзями?

3. Які можливості мають?

[розчарування]

страхи/перешкоди

1. Що розчаровує 
людей?

2. Які перешкоди 
виникають у їх житті?

3. На які ризики йдуть?
4. Що стримує брати 

участь?

[що люди говорять  
і роблять]

зовнішній світ/поведінка

1. Що кажуть інші?
2. Як вони поводяться?

3. Які їхні хобі?

[що чують]

впливи/медіа

1. Що говорить оточення?
2. Хто впливає на людей?

3. Які медіа важливі?

[задоволення]

бажання/цілі

1. Чого хочуть досягти?
2. Як визначають успіх?
3. Як вони досягають 

своїх цілей?
4. Що їм потрібно, щоб 

брати участь?

[до змісту][на початок розділу]
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Як комунікувати  
з партнерами
Не починайте комунікацію з прохання. Зробіть пропозицію. 
Розкажіть, що саме отримає від співпраці майбутній партнер.

Дотримуйтесь підходу win-win. Подумайте про мотивацію 
партнерів – це може бути не лише  фінансова чи рекламна,  
а й емоційна чи професійна (партнер = експерт). 

Ваші повідомлення мають бути чіткими. Максимально 
зрозуміло й однозначно формулюйте ваші пропозиції. 
Поважайте час партнерів: будьте стислі й говоріть про головне.

Розповідайте історії – про реальні події та реальних людей. 
Коли про ваш проєкт розповідатимуть інші люди – вони 
згадуватимуть насамперед історії, а не цифри чи факти.

Звертайте увагу: 
що найбільше 
цінують у співпраці 
ваші партнери: 
вирішення місцевих 
проблем, подяки 
від мешканців, 
увагу медіа, 
інформаційний 
розголос у громаді.

Більше порад на тему «Партнерства: як розширити кола впливу»  
в курсі «Комунікації для соціальних змін. Версія Покоління Z». 

Доступний на сайті practicum.space

http://practicum.space/partnerstvo
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Ваші партнери – люди 
та організації, з якими 
ви співпрацюєте задля 
досягнення ваших 
цілей та реалізації місії

» інші громадські організації, 
що працюють у громаді

» громадські організації  
та спілки з інших міст

» асоціації та коаліції

» благодійні фонди

» організації-провайдери 
грантових проєктів

» комунальні заклади  
та установи

»  органи місцевого 
самоврядування

» органи виконавчої влади

» місцеві підприємці

» депутати (...)

З КИМ ВИ ПРАЦЮЄТЕ

NB! Деякі партнери можуть 
мати значний вплив  

на ваш розвиток і фінансове 
забезпечення, що дозволяє 

вам віднести їх до числа 
донорів і інвесторів. 

[до змісту]
[на початок розділу]
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Як комунікувати  
з донорами
Визначіть мету на рік: ви хочете звітувати про свою 
активність чи ви бажаєте знайти нових донорів.

Виберіть меседж для позиціонування, наприклад: 

» організація-лідер на регіональному рівні;

» організація, що має ефективні практики роботи на 
місцевому рівні (ваша громада, сусідні громади);

» надійна організація, що має прозорі фінансові процеси;

» новатори в певному секторі.

Розробіть план: хто комунікуватиме, з якими 
повідомленнями, якими каналами, чи зацікавлені донори 
регулярно отримувати від вас певну інформації.

Оберіть 2-3 донорів, 
з якими ви бажаєте 
налагодити 
комунікацію 
протягом року.  
Як ви можете це 
зробити: взяти 
участь у форумі 
ОГС, конкурсі 
грантів, ініціювати 
робочу зустріч  
чи круглий стіл?
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Ваші донори – люди  
та організації, які 
мають значний вплив 
на ваші розвиток  
і спроможність

» бізнес, корпорації – 
зокрема в межах програм 
корпоративної соціальної 
відповідальності

» програми технічної 
допомоги

» міжнародні організації 

» благодійники (регулярні 
або в рамках окремих 
краудфандингових кампаній) 

» органи місцевого 
самоврядування

» органи виконавчої влади, 
профільні міністерства 
(наприклад, Мінмолодьспорт)  
в межах конкурсів проєктів 
громадських організацій, 
яким надається бюджетна 
підтримка

ХТО МОЖЕ СПРИЯТИ 
ВАШОМУ РОЗВИТКУ

[до змісту]
[на початок розділу]
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Як привернути  
увагу медіа
Складіть медіа-карту – базу даних доступних вам 
інформаційних ресурсів. Це можуть бути місцеві, регіональні, 
національні ЗМІ, сайти дружніх ГО, ОМС. Що ви можете 
запропонувати потенційним партнерам? Чи маєте ви 
інформацію, що буде цікава їхнім читачам чи глядачам?

Будьте медіа. Вдосконалюйте власні інформаційні ресурси 
(Facebook, Instagram, сайт, Youtube-канал). Вивчайте 
інформаційні інтереси і потреби ваших аудиторій.

Розвивайте інформаційні партнерства з ОМС, комунальними 
установами й закладами, іншими громадськими об’єднаннями.

Сприяйте у підготовці ексклюзивних матеріалів (репортажі, 
інтерв’ю, статті про місцеві проблеми та шляхи їх вирішення), 
що можуть бути цікаві місцевим редакціям. Використовуйте 
силу сторітелінгу: розказуйте цікаві історії.

Визначте свою 
аудиторію серед 
журналістів. 
Орієнтуйтесь 
на медіа, що є 
важливими для 
організації – які 
читає ваша основна 
цільова аудиторія, 
звідки отримують 
інформацію донори.
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Співпраця з медіа – 
більше, ніж розсилка 
інформаційних релізів. 

Розбудовуйте стійкі 
WIN-WIN відносини: 
контактуйте з тими 
журналіст/ками, які 
працюють за вашою 
тематикою, пропонуйте 
дійсно важливу та 
цікаву інформацію, 
створюйте  «медійні» 
заходи, які можна 
вдало зняти на камеру.

» місцеві видання, у т.ч. 
колишні комунальні ЗМІ

» регіональні медіа

» спеціалізовані ресурси 
для ОГС: сайти «ГУРТ», 
«Громадський простір»

» офіційні сайти та інші 
ресурси громад (ОМС)

» блогер/ки

» інформаційні ресурси 
інших ГО, коаліцій (...)

ХТО МОЖЕ ПОСИЛИТИ 
ВАШУ КОМУНІКАЦІЮ

[до змісту]
[на початок розділу]
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Уточніть ваші  
цільові аудиторії
Запишіть цільові аудиторії, з якими ви плануєте 
вибудувати комунікацію. 

Для місцевої ГО це перш за все мешканці/ки вашої громади 
(основна ЦА!), органи місцевого самоврядування, комунальні 
заклади й установи, партнери з громадського сектору, 
потенційні та наявні грантодавці.

Якщо додатково плануєте розвивати напрям взаємодії зі ЗМІ 
– додайте їх як окрему аудиторію.

NB! Пам’ятайте, що ваша ЦА – це не узагальнена спільнота,  
а реальні люди зі своїми потребами, інтересами, звичками.

» сторінка 28 [Портрет  
цільової аудиторії]

Подумайте, 
що саме ви 
пропонуєте 
кожній з цільових 
аудиторій, що їм 
важливо знати 
про вас, звідки 
вони це можуть 
дізнатися і чому це 
має значення для 
організації. 
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Цільова 
аудиторія

Що ви 
пропонуєте?

Що важливо 
знати про вас?

Звідки про це 
дізнаються?

Чому це має 
значення?

Мешканці/ки 
громади

Органи місцевого 
самоврядування

Партнерські 
організації

Грантодавці

Ваш варіант

Грантодавці Надійне партнерство  
в досягненні цілей 
грантодавця  
на рівні громади

Ми маємо успішний 
грантовий 
досвід, підтримку 
ОМС, команду 
волонтерів

Сайт організації,
фейсбук-сторінка,
публічний звіт,
кращі практики

Ми плануємо 
отримати грантове 
фінансування для 
нашого проєкту

ПРИКЛАД
Перший крок до формулювання 
ключових повідомлень » стор.49

[до змісту][на початок розділу]
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Піраміда залучення  
Engagement Pyramid
Піраміда залучення відображає рівень взаємодії 
людей з організацією, їхню зацікавленість  
у місії та діяльності вашої команди.

Для одних (і таких людей завжди найбільше) це пасивне 
спостереження, для інших – нерегулярна участь у заходах 
вашої організації. Дехто готовий допомагати вам під 
час окремих подій, а дехто може підтримати фінансово 
цікавий проєкт. Все це різні рівні взаємодії: спостерігачі, 
послідовники, прихильники, учасники, власники, лідери.

Завдяки правильно вибудуваним комунікаціям можна 
«посувати» людей вгору щаблями піраміди, поступово 
перетворюючи спостерігачів на послідовників/ць, 
прихильників/ць, активних учасників/ць. 

Регулярне 
інформування 
та поступове 
збільшення 
обізнаності людей 
про вашу роботу 
дозволять з часом 
перетворити 
спостерігачів на 
послідовників.
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ЛІДЕРИ 
leading

ПРИХИЛЬНИКИ
endorsing

ПОСЛІДОВНИКИ
following

СПОСТЕРІГАЧІ
observing

ВЛАСНИКИ 
owning

УЧАСНИКИ 
contributing

NB! СПОСТЕРІГАЧІ 
можуть стати 
УЧАСНИКАМИ. Проте 
перед тим вони 
мають пройти всі інші 
сходинки піраміди 
» сторінки 42-43

[до змісту]
[на початок розділу]
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Спостерігачі/ки Послідовники/ці Прихильники/ці

Опис

Цікавляться темами, з 
якими ви працюєте, знають 
про вашу ГО. Можуть бути 
підписаними на сторінку, 
зайти на сайт чи разово 
відвідати подію.

Уважно стежать за вашою 
діяльністю. Надають свої 
контакти, відкриваються 
для прямої комунікації. 
Готові до швидких дій, що не 
потребують значних зусиль. 

Достатньо вірять у вашу 
місію і довіряють вам. 
Можуть присвятити трохи 
свого часу для допомоги 
вам (часто це імпульсивні 
рішення про участь).

Цілі 
залучення

Мотивувати до перших і 
подальших активних контактів 
з організацією.

Пропонувати цінність, 
отримати дозвіл на пряму, 
активну комунікацію.

Заробити достатньо 
довіри, щоб отримати 
схвалення вашої роботи. 

Особливості 
комунікації

Непрямі та нерегулярні 
комунікації: дізнаються про 
організацію від інших людей, 
зі ЗМІ чи соцмереж. Поточне 
інформування та поступове 
збільшення обізнаності про 
вас і вашу роботу.

Постійна комунікація 
з фокусом на обмін 
інформацією, посилення 
інтересу. Регулярні 
оновлення, що викликають 
захоплення, переконують  
у важливості вашої роботи. 

Регулярне пряме 
масове інформування, 
спрямоване на посилення 
довіри й зацікавленості. 
Короткі, прості, зрозумілі 
та переконливі заклики  
до дії (що треба зробити).

Приклади 
дій

Дізнаються про вас від друзів, 
з медіа або потрапивши на 
подію.

Підписуються на розсилку 
новин, реєструються  
для участі в вашій події.

Долучаються до заходів, 
підписують петиції, 
поширюють ваші дописи.

[пам’ятка] рівні залучення та особливості комунікації
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Учасники/ці Власники/ці Лідер/ки

Опис

Свідомо присвячують власний 
час для досягнення цілей 
ГО, розділяють її цінності. 
Виконують окремі задачі, але 
потребують координації.

Інвестують час, знання та 
навички в успіх організації, 
її проєктів або проєкту. 
Відчувають відповідальність 
за спільну роботу. 

Керівники/ці, чиї думки 
поважають у команді, 
до кого дослухаються. 
Організують інших для 
виконання спільної місії.

Цілі 
залучення

Посилювати відданість вашій 
місії та залучення в роботу 
організації.

Виховувати та розвивати 
почуття відповідальності за 
місію організації, проєкти.

Розвивати лідерські 
навички та створювати 
можливості.

Особливості 
комунікації

Регулярне пряме масове 
інформування, посилення 
довіри та зацікавленості. 
Періодичне особисте 
спілкування, у т.ч. з метою 
координації окремих  проєктів 
чи заходів.

Регулярне пряме масове 
інформування, посилення 
довіри та зацікавленості. 
Особисте спілкування для 
співпраці над проєктами.
Активна двостороння 
комунікація.

Регулярні прямі 
комунікації, посилення 
довіри та зацікавленості. 
Особисте спілкування для 
підтримки місії. Лідер/
ки часто самі є ініціатор/
ками комунікації в 
команді.

Приклади 
дій

Написання публікацій, участь 
у робочій групі, громадських 
зборах, фінансові внески.

Активна участь у проєкті, 
членство в організації, 
ведення блогу про 
організацію.

Членство в правлінні 
організації, активна 
робота з громадою, її 
залучення до співпраці.

[до змісту][на початок розділу]
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Виконано аналіз 
стейкхолдерів

Визначені 
пріоритетні 
цільові аудиторії 
комунікацій

Складено портрет 
основної цільової 
аудиторії («люди, 
для яких ми 
працюємо»)

Чи знаєте  
ви, з якими  
аудиторіями 
потрібно 
налагоджувати 
комунікацію, щоб 
досягти цілей 
організації.

Ми вивчаємо 
потреби наших 
цільових 
аудиторій

Ми плануємо 
розширювати 
коло наших 
послідовників, 
прихильників  
і учасників
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[детальний портрет цільової аудиторії]

[з ким ми 
співпрацюємо]

[з ким ми 
працюємо]

[хто може сприяти 
нашому розвитку]

[хто може посилити 
нашу комунікацію]

[для кого ми 
працюємо]

[до змісту][на початок розділу]
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ПРО ЩО І ЯК ГОВОРИТИ, 
ЩОБ ВАС ПОЧУЛИ
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КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ВРАХОВУЮТЬ ПОТРЕБИ  
ТА ІНТЕРЕСИ ВАШОЇ 
ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

КЛЮЧОВІ 
ПИТАННЯ

Що важливо знати про вас?

Що людина має зробити?

Чому вона це має зробити?

Яку користь отримає від того?

[до змісту]
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Різні аудиторії –  
різні повідомлення
Проаналізувавши цільові аудиторії та визначивши, 
що їх цікавить у вашій роботі, сформулюйте 
ключові повідомлення. 

Це не обов’язково мають бути короткі чи дотепні 
формулювання. Головне, щоб повідомлення чітко відображало 
вашу ідею: що ви хочете сказати, чому з вами потрібно мати 
справу та/ або що і чому потрібно зробити. 

Вдало сформульоване лаконічне повідомлення може стати 
слоганом інформаційної кампанії чи окремого проєкту.

NB! Всі подальші комунікації, спрямовані на обрану 
цільову аудиторію, мають узгоджуватися з цим ключовим 
повідомленням, підтверджувати його.

Вдало 
сформульоване 
ключове 
повідомлення 
може стати 
слоганом вашої 
інформаційної 
кампанії чи  
проєкту.
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Цільова 
аудиторія

Що важливо 
знати про вас?

Ключове 
повідомлення

Мешканці/ки 
громади

Органи місцевого 
самоврядування

Партнерські 
організації

Грантодавці

Ваш варіант

Грантодавці Ми маємо успішний 
грантовий досвід, 
підтримку ОМС, 
команду волонтерів

Ми надійні 
партнери. Нам 
можна довіряти

Наступний 
крок: які канали 
обрати, щоб 
донести ваше 
повідомлення   
» сторінка 61

[до змісту]
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Як створити якісний 
комунікаційний текст
Мета тексту. Ви розумієте, хто ваша цільова аудиторія та 
чому ви до неї звертаєтесь.

План викладу. Текст логічно організований, розбитий  
на абзаци (один абзац – одна ключова теза).

Узгодженість. Будь-яка використана в тексті інформація 
підтверджує або ілюструє його основну думку, а сам текст  
не суперечить ключовим меседжам вашої організації.

Наближення до аудиторії. З тексту зрозуміло: як 
висвітлювана тема або проблема стосується читача, що він/ 
вона має зробити після прочитання.

Доступність. Текст написано простими реченнями,  
без складних абревіатур. Ви не зловживаєте пасивними 
зворотами та пояснюєте складні поняття на прикладах.

Ви можете 
сформулювати 
тему тексту 
простим реченням 
– це ключове 
повідомлення 
цього конкретного 
комунікаційного 
тексту.
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Мешканці/ки громади

» Що ми пропонуємо?

» Чому з нами цікаво? 

» Як долучитися?

Ми надаємо корисну інформацію про життя в громаді, 
можливості для саморозвитку та цікавого дозвілля. 

Ми втілюємо в життя ініціативи мешканців.

Ми відкриті для кожного – приходьте на наші заходи  
і переконайтесь в цьому!

Представники місцевої влади

» Що ми хочемо змінити в їхній 
політиці та в чому ми можемо 
допомогти.

» Ми маємо необхідні досвід  
та експертизу.

Лише та громада досягає успіху, де є постійна співпраця 
між владою і громадськістю, – і ми можемо сприяти 
встановленню такої співпраці.

Ми розуміємось на питаннях місцевого розвитку, добре 
обізнані з успішними практиками.

Ми маємо підтримку поважних організацій, які готові 
співпрацювати з нами і нашою громадою.

Грантодавці та інші донори

» Ми здатні сприяти змінам  
за їхньої підтримки.

» Ми надійні партнери, маємо 
належний досвід.

Завдяки вам ми зможемо працювати ще краще. Ви можете 
допомогти фінансово або підписавши петицію.

Ми знаємо, як сприяти вирішенню цієї проблеми, маємо 
попередній досвід і певні ресурси. Ми зможемо це зробити  
за вашої підтримки. 

[до змісту][на початок розділу]
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Публікація в місцевій газеті  
або заклик до волонтерів

Офіційне звернення  
до місцевої влади

Базові вимоги 
до тексту

Текст для людей і про людей. Прості 
речення, логічно структурований текст 
без формалізмів і термінології. Один 
абзац – одна теза. Використовуйте 
приклади і метафори, щоб пояснити 
складні поняття і явища.

Текст доводить, що ви добре обізнані 
з ситуацією та нормативною базою. 
Логічно структурований, офіційний стиль. 
Ви використовуєте правильні імена, 
посади, назви, а також посилання на 
нормативну базу, практики чи факти.

Інструкція і 
мотивація: що 
треба зробити

Що треба зробити, яка з цього користь 
людям, до яких ви звертаєтесь; як це 
допоможе вирішити проблему.

Що треба зробити і чи це в межах 
повноважень ОМС, як це полегшить 
або покращить їх роботу, яка користь 
громаді.

Докази: чому 
вам варто 
вірити

Які конкретні місцеві проблеми будуть 
вирішені, які результати участі людей у 
вашій роботі або допомоги вам.

Чому це питання є важливим і що буде, 
якщо його не вирішити; яка є громадська/ 
партнерська підтримка.

Що може 
посилити  
ваш текст

Живі історії та якісні фотографії, які 
ілюструють, переконують, передають 
настрій, показують реальних людей.

Документи. Надайте зразки програм, 
готові пропозиції, проєкти документів –  
це може пришвидшити роботу ОМС.

Різні аудиторії – різні повідомлення – різні тексти
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Грантова заявка,  
запит на фінансування

Пропозиція партнерства до іншої 
громадської організації

Базові вимоги 
до тексту

Текст переконує, що ви знаєтесь на темі 
(проблемі), оперуєте фактами, маєте 
попередній досвід. Цінуйте час донора 
– висловлюйтесь стисло й змістовно; 
доцільно вживайте термінологію.

Текст містить посилання на ваш 
попередній досвід. Ви ознайомлені з 
досвідом потенційного партнера. Чітко 
формулюйте пропозиції співпраці, 
вкажіть на вигоди для партнера. 

Інструкція і 
мотивація: що 
треба зробити

Яка саме допомога потрібна, як це 
посилить вашу спроможність до 
вирішення проблеми.

Яка допомога вам потрібна та що ви 
пропонуєте у відповідь, як співпраця 
покращить роботу обох організацій.

Докази: чому 
вам варто 
вірити

Який конкретний план дій, як це 
допоможе вирішити проблему, які 
вимірювані результати; які ресурси ви вже 
маєте для цього.

Який проєкт пропонуєте реалізувати 
разом; які ресурси вже маєте для цього. 
Ви з потенційними партнерами маєте 
спільні (!) цілі і цінності.

Що може 
посилити ваш 
текст

Резюме, звіти, політики прозорості. 
Якщо можливо, додайте документи, 
що підтверджують вашу експертизу, 
прозорість роботи.

Резюме, історії успіху, фото. Інші 
документи, що підтверджують ваші 
досвід і експертизу, посилання на ваші 
інформаційні ресурси.

Чим ширша аудиторія – тим простіший текст!

[до змісту][на початок розділу]
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Ваша сусідка 
здалась би 

на третьому 
реченні, 

читаючи текст

Ви пишете 
слова влада, 
організація, 

закон з великої 
букви

Складні речення 
не пояснюються 

на простих 
прикладах чи 

метафорах

В тексті є 
абревіатури, 

які введені, але 
більше ніде  

не використані

У тексті немає 
логічних

слів-зв’язок,  
що поєднували  

б речення

Інформація 
не зв’язана 
між собою, 
не утворює 

логічної історії

Незрозуміло, 
навіщо написано 

текст: що має 
зробити читач, 

прочитавши 
його?

В тексті немає 
явного розбиття 

на абзаци або 
логіка абзаців 
незрозуміла

Забагато повних 
назв організацій, 

проєктів чи 
законів, які 

ускладнюють 
розуміння

В тексті 
зустрічаються 

місця, де немає 
жодного 
дієслова

Якщо читати 
текст вголос, 

вам не вистачає 
повітря, щоб 

дочитати 
речення до кінця

Ви не можете 
сформулювати 
основну думку 
тексту одним 

реченням

 

простий спосіб 
перевірити, 
чи зрозумілий 
ваш текст 
для широкої 
аудиторії.

З практичного 
курсу «Як 
писати просто» 
на сайті 
euprostir.org.ua 

КАБІНЕТНЕ 
БІНГО

https://euprostir.org.ua/courses/141047
https://euprostir.org.ua/courses/141047
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Частина 
інформації 

подана в дужках

Ви не 
можете чітко 

сформулювати 
план тексту 

після прочитання

В тексті 
зустрічаються  
нероз’яснені 
абревіатури

Речення часто 
починаються так 
Маючи на меті... 

У зв’язку з... 
Відповідно до...

В тексті 
бракує чіткого 

описання 
проблеми  

та конкретних 
прикладів

В тексті є довгі 
переліки, що 
складаються 
більше ніж  

з трьох позицій

Текст 
звертається 
переважно  

в майбутньому 
часі

Текст виглядає 
об’ємно  

і поважно, але 
варто прибрати 
назви проєктів 
і організацій – 

залишиться  
3-4 речення 

Текст 
перевантажено 

пасивними 
зворотами: 

рішення буде 
прийнято…

Використані 
посилання  

на інформацію, 
що невідома 

більшості 
громадян

Текст насичений 
академічною 

лексикою,  
хоч у більшості 
слів є простіші 

аналоги

 

Якщо ви 
знайшли 
більше ніж 4 
ТАК – бінго, 
ви майстер 
кабінетної 
мови. 

Попрацюйте 
над текстом 
ще трохи, щоб 
зробити його 
легшим для 
розуміння.

[до змісту][на початок розділу]
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Сформульовані 
ключові 
повідомлення  
для різних 
аудиторій

Ваші поточні 
комунікації 
узгоджені  
з ключовими 
повідомленнями 
організації

Перевірте:  
наскільки ваші 
тексти, оголошення, 
звернення розумілі 
вашим цільовим 
аудиторіям.

Ви пишете 
прості, логічно 
структуровані 
тексти, які цікаві 
та зрозумілі 
вашим читачам

Ви уникаєте 
кабінетної мови  
в новинах  
і оголошеннях
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[цільова аудиторія 
комунікації]

[ключове 
повідомлення]

[що важливо знати 
про нас]

[як про нас 
дізнаються/ 
канали]

[скільки це нам 
коштуватиме/ 
бюджет]

[якої зміни ми 
прагнемо досягти 
в сприйнятті або 
ставленні/ результати 
комунікації]

[чому ця аудиторія 
має значення]

[до змісту][на початок розділу]
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ЯК ЛЮДИ ДІЗНАЮТЬСЯ  
ПРО ВАШУ ОРГАНІЗАЦІЮ
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ОБИРАЙТЕ ТІ РЕСУРСИ, 
ЗВІДКИ ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 
СПРАВДІ ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ 
ІНФОРМАЦІЮ

КЛЮЧОВІ 
ПИТАННЯ

Які медіа читає ваша аудиторія?

Кому вона довіряє?

Як самим стати медіа?

Скільки вам це коштуватиме?

Як отримати те саме, але безкоштовно?

[до змісту]
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Як обрати канали 
комунікації
Обирайте ті комунікаційні майданчики, звідки 
ваша аудиторія точно отримає інформацію.

Проведіть внутрішній аналіз наявних каналів комунікації. 
Це можуть бути ваші власні та партнерські ресурси 
(сайти, сторінки в соцмережах), безкоштовні інформаційні 
майданчики, місцеві ЗМІ. 

Визначте найефективніші: звідки ваша аудиторія дізнається 
про вас, не докладаючи для того особливих зусиль. Які 
інструменти, продукти, формати краще обрати для неї.

NB! У вас може не бути бажаних комунікаційних ресурсів, але 
ви можете їх отримати, вигравши грант чи домовившись про 
нове партнерство. Плануючи новий проєкт, внесіть витрати  
на комунікацію у бюджет (якщо це дозволяється донором).

Канали комунікації 
– майданчики, де 
ви можете досягти 
своєї аудиторії: 
ЗМІ, соцмережі, 
живе спілкування. 
Комунікаційні 
інструменти – 
форми й способи 
подачі вашого 
повідомлення.
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Цільова 
аудиторія

Що важливо 
знати про вас?

Ключове 
повідомлення

Канали та 
інструменти

Бюджет

Мешканці/ки 
громади

Органи місцевого 
самоврядування

Партнерські 
організації

Грантодавці

Ваш варіант

Грантодавці Ми маємо успішний 
грантовий досвід, 
підтримку ОМС, 
команду волонтерів

Ми надійні 
партнери. Нам 
можна довіряти

Сайт організації,
фейсбук-сторінка,
публічний звіт, 
публікації про  
успішні практики 

Комбінуйте 
ресурси: власні, 
партнерські, 
оплачені медіа 
» стор. 64-65

[до змісту]
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Не чекайте уваги  
медіа – будьте медіа

» Фоторепортажі з заходів

» Інтерв’ю з командою

» Історії успіху та ноу-хау

» Опитування і дослідження

» Поради для активістів/ок

» Моніторинг рішень ОМС

» Портфоліо проєктів 

» Річний звіт організації 

» Фінансовий звіт

» Інформаційна кампанія

» Адвокаційна кампанія

» Фандрейзингова кампанія

» Флешмоби в соцмережах

» Круглий стіл за участі ОМС

» Громадські консультації 

» Презентація кращих практик 

» Презентації досліджень

» Дискусійний клуб

» Інформаційні ярмарки

» Творчі майстерні

» Електронні розсилки

» Пресрелізи для ЗМІ 

» Постери, флаєри, білборди, 
дошки оголошень та ін.

Вчасно анонсуйте 
події, створюйте 
умови для 
діалогу під час 
ваших заходів, 
інформуйте про 
результати участі 
та забезпечте 
можливість  
зворотного зв’язку.

Ваші події, заходи, проєкти – головний ресурс  
комунікації з людьми на рівні вашої громади. 
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Мешканці/ки громади
Представники  
місцевої влади

Грантодавці

Ключове 
повідомлення

Ми надаємо інформацію про 
життя в громаді, створюємо 
можливості для дозвілля, 
втілюємо ініціативи мешканців. 
Ми відкриті для кожного – 
приходьте на наші заходи і 
переконайтесь в цьому!

Лише та громада досягає 
успіху, де є постійна 
співпраця між місцевою 
владою і громадськістю, –  
і ми можемо сприяти 
встановленню такої 
співпраці.

Ми знаємо, як сприяти 
вирішенню цієї 
проблеми, маємо досвід 
і певні ресурси, і ми 
зможемо це зробити за 
вашої підтримки. 

Канали та 
інструменти

» Фейсбук-сторінки організації, 
її лідерів/ок, активістів/ок

» Сайт і офіційні фейсбук-
сторінки громади

» Місцева газета (репортажі, 
інтерв’ю, статті) 
» Оголошення, буклети, флаєри 
(напр., в ЦНАП, бібліотеках)

» Особиста комунікація, відгуки 
друзів і знайомих

» Діалогові зустрічі, 
робочі групи, адвокаційні 
кампанії

» Майданчики для 
залучення громадян, 
інструменти участі 
(петиції, проєкти 
громадського бюджету)

» Кращі практики, історії 
успіху в медіа

» Сайт організації  
або фейсбук-сторінка

» Публічний звіт 
організації

» Добрі відгуки, історії 
успіху в медіа

» Участь в експертних 
групах, форумах ОГС

» Рекомендації інших 
донорів і партнерів

[до змісту][на початок розділу]
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Власні Партнерські

Приклади

Сайт організації, сторінки, групи, 
канали в соцмережах, блог про 
громадську участь, дайджест новин, 
електронні розсилки, поліграфія.

Сайти та сторінки інших організацій та 
установ, сайти громад, місцеві громадські 
простори (бібліотеки, коворкінги), дружні 
ЗМІ, публічні заходи партнерів.

Переваги

» Свідчать про комунікаційну 
активність і підзвітність організації; 

» є можливість вибрати той 
канал, який ви зможете легко 
адмініструвати та утримувати;

» ви самі обираєте, коли і яку 
інформацію розміщувати.

» Свідчать про активність організації  
в розбудові партнерств, зокрема з іншими 
НУО чи місцевою владою;

» дозволяють охопити більшу аудиторію  
і нових спостерігачів;

» зазвичай не вимагають від вас 
фінансових витрат.

Недоліки

Потребують адміністрування 
та просування серед цільових 
аудиторій, пошуку сучасних, 
ефективних і цікавих форматів.

» Залежність від активності партнера, 
ваших домовленостей;

» можуть не охоплювати вашу цільову 
аудиторію в повній мірі.

Важливо!
Розвивайте саме ті ресурси, звідки 
звикла отримувати інформацію 
ваша аудиторія.

Розширюйте мережу партнерів  
та посилюйте інформаційну співпрацю  
з іншими НУО, ОМС.

В
И

Д
И

 М
Е

Д
ІА
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Зароблені (earned media) Оплачені (paid media)

Приклади

Прихильники, які поширюють контент  
в соцмережах; медіа, які написали про 
ваш захід або ваші практики; відгуки 
відвідувачів і партнерів.

Реклама, зокрема в соціальних мережах, 
оплачені публікації в ЗМІ (в рамках 
інформаційних кампаній), медіапроєкти; 
певною мірою – оплачена поліграфія.

Переваги

» Формують репутаційний капітал, імідж 
вашої організації;

» дозволяють охопити більшу аудиторію, 
залучити нових спостерігачів;

» зазвичай не вимагають від вас 
фінансових витрат.

» Інформування  масової аудиторії;

» доцільні для великих соціальних, 
просвітницьких кампаній;

» професійний підхід, залучення фахівців 
(копірайтерів, дизайнерів);

» популяризація іміджу організації.

Недоліки

» Потребують постійного створення 
інформаційних приводів;

» можуть бути досить суб’єктивними  
в оцінках (наприклад, соцмережі);

» складно контролювати.

» Вимагають коштів, розуміння механіки 
(наприклад, таргетована реклама), 
особливостей медіапланування. 

» Зазвичай громадські організації не мають 
бюджету на такі медіа.

Важливо!
Створюйте події та продукти, що 
привертають увагу медіа, мотивують 
людей поширювати ваші меседжі.

Якщо це доцільно, включайте оплачені медіа 
в бюджет проєктів (витрати на поліграфію, 
просування в соцмережах, реклама тощо).

[до змісту][на початок розділу]
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Про що комунікувати  
в соцмережах
Розповідайте поточні новини. Будьте конкретні: що, де, коли 
відбулося, для кого і чому це є важливим, як можна долучитися 
наступного разу. 

Діліться емоціями, враженнями, очікуваннями. Маєте добру 
новину, цікавий досвід, успішний приклад вирішення проблеми, 
надихаючу історію – поділіться ними. 

Познайомте з командою. Розкажіть про людей: хто вони, чим 
займаються, чому проєкт є важливим для них. 

Розкажіть про результати. Інформуйте не лише про те, що 
відбулась подія, а й про те, яка з неї користь для громади, що 
отримали учасники, що планується далі.

Використовуйте якісні фотографії, що привертають увагу, 
ілюструють ваші повідомлення, дозволяють побачити і відчути 
ваші проєкти. Укладіть фотопортфоліо організації.

Розробіть контент-
стратегію: оберіть 
фірмовий стиль 
і тональність 
дописів, 
заплануйте 
рубрики та їх 
періодичність. 
Складіть контент-
план на 3-4 тижні. 
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Соцмережа
Дата 

публікації
Вид 

контенту
Тема або 
рубрика

Текст допису
Примітки  

(фото, лінки)

Тиждень 1 

Facebook

Instagram

[до змісту][на початок розділу]

NB! Регулярно аналізуйте й оновлюйте ваш контент-план, відстежуйте тренди 
соціальних мереж, звертайте увагу на вподобання та інтереси вашої аудиторії.
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Визначені канали 
та інструменти 
комунікації для 
кожної цільової 
аудиторії

Здійснений 
аналіз наявних 
і можливих 
медіаресурсів

Оцініть: які канали 
та інструменти 
комунікації ви вже 
використовуєте, 
які медіа можете 
задіяти додатково.

Розроблена 
контент-
стратегія для 
пріоритетних 
соцмереж

Складений  
контент-план  
для соцмереж
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[інструменти/ формати комунікації]

[партнерські 
медіа] [зароблені медіа] [оплачені медіа]

[власні медіа]

[до змісту][на початок розділу]
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РОБОЧИЙ ПЛАН 
ТА ОЦІНКА ПРОГРЕСУ
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КОМУНІКАЦІЯ ЗАВЖДИ 
СПРЯМОВАНА НА ЗМІНУ  
АБО Ж УТВЕРДЖЕННЯ 
СТАВЛЕННЯ ЧИ ПОВЕДІНКИ

КЛЮЧОВІ 
ПИТАННЯ

Що є вашими критеріями успіху?

Як ви зрозумієте, що мета досягнута?

Як скласти робочий план комунікацій?

Як забезпечити зворотний зв’язок?

[до змісту]
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Як зрозуміти,  
що мета досягнута
Важливо одразу визначити способи оцінки  
та індикатори досягнення комунікаційних цілей  
для кожної цільової аудиторії. 
Це можуть бути, наприклад:

» кількісні показники (збільшення кількості підписників, 
відвідувачів сайту, згадувань у соцмережах);

» якісні показники: зміна ставлення, розуміння, поведінки 
(мешканці більше використовують різні інструменти участі, 
ОМС ініціює партисипативні практики);

» позитивний зворотний зв’язок від аудиторії, увага ЗМІ  
до проблем, які ви прагнете актуалізувати тощо.

Визначіть 
реалістичні кількісні 
та якісні індикатори 
досягнення ваших 
комунікаційних 
цілей для кожної 
аудиторії. 
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Цільова 
аудиторія

Що важливо 
знати про вас?

Ключове 
повідомлення

Канали та 
інструменти

Результати

Мешканці/ки 
громади

Органи місцевого 
самоврядування

Партнерські 
організації

Грантодавці

Ваш варіант

Грантодавці Ми маємо успішний 
грантовий досвід, 
підтримку ОМС, 
команду волонтерів

Ми надійні 
партнери. Нам 
можна довіряти

Сайт організації,
фейсбук-сторінка,
публічний звіт, статті 
про успішні практики 
на тематичних сайтах

 - Налагоджені 
прямі контакти з 1-2 
грантодавцями;
- оприлюднені 
політики й звіти ГО

[до змісту]
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Складіть робочий  
план до стратегії
Наступний крок – детальне планування 
комунікаційної діяльності, бюджету та ресурсів, 
спрямованих на втілення стратегії.
Робочий план поєднує ваші комунікаційні цілі для різних 
аудиторій із видами діяльності: заходи + канали + 
інструменти. 

Орієнтуйтесь на конкретні часові межі й ресурси – наявні й ті,  
що ви плануєте залучити. 

Такий план доцільно час від часу переглядати й оновлювати 
відповідно до оцінки прогресу й актуальних пріоритетів 
роботи організації.

У плані доцільно 
зазначити і ті 
форми роботи, 
що не потребують 
коштів, а також  
запланувати 
витрати на 
комунікацію  
в рамках проєктів 
(наприклад, 
інформаційні 
кампанії).
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Діяльність Заплановані заходи Бюджет і ресурси Терміни
Способи оцінки  
та індикатори

Ціль NN. Налагодження і зміцнення відносин з існуючими та потенційними грантодавцями, 
забезпечення доступу до організаційних документів і успішних практик.

Діяльність 1. 
Оприлюднити 
на сайті 
політики ГО, 
річні звіти.

Оприлюднити на сайті: 
стратегію, етичний 
кодекс, резюме ГО і 
команди, фінансовий 
звіт, портфоліо 
проєктів.

- Оплата хостингу (сайт 
організації);

- розробка документів 
(волонтерський внесок 
команди ГО);

- адміністрування сайту 
(волонтерський внесок).

1 квартал 
2021, 
оновлення 
щороку

- Оприлюднені 
документи

- Статистика 
запитів на таку 
інформацію

Діяльність 2. 
Участь в 
форумах ОГС, 
експертних 
групах, 
коаліціях, 
конкурсах 
кращих практик

Взяти участь  
у Національному 
форумі громадянського 
суспільства. 

Підготувати кейси 
успішних практик (для 
публікації або очної 
презентації).

- Витрати на участь у 
форумах (власні кошти 
учасників або за кошти 
організаторів);

- підготовка кейсів 
успішних практик 
(волонтерський внесок 
команди ГО);

- друк банера, буклетів  
про ГО (кошти проєкту).

2021-2022, 
підготовка 
наявних 
практик –  
2 квартал 
2021 

- Кількість заходів, 
у яких взяли участь

- Кількість 
презентованих 
практик

- Налагоджено 
комунікацію з 
2 донорськими 
організаціями.

 

[до змісту][на початок розділу]
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[комунікаційна 
ціль 1]

[заплановані 
заходи]

[завдання]

[бюджет/ 
ресурси]

[терміни] [відповідальні]

[способи 
оцінки й 
індикатори]
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[комунікаційна 
ціль 2]

[заплановані 
заходи]

[завдання]

[бюджет/ 
ресурси]

[терміни] [відповідальні]

[способи 
оцінки й 
індикатори]

[до змісту][на початок розділу]

« «
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P.S. Підтримуйте  
зворотний зв’язок
На етапі розроблення комунікаційної стратегії 
потурбуйтесь також про можливість для ваших 
аудиторій підтримувати взаємодію з вами.

» Як ви плануєте підтримувати двосторонній зв’язок 
з вашими цільовими аудиторіями?

» Чи зможуть вони донести до вас свої пропозиції  
та побажання?

» Як ви дізнаєтесь, наскільки партнери задоволені 
співпрацею з вами?

» Як зможете оцінити зміни в установках, 
сприйнятті, поведінці людей?

Впроваджуйте 
різні інструменти 
зворотного зв’язку. 
Це дозволить 
вам налагодити 
відкритий діалог з 
вашими аудиторіями  
й отримати дані 
для оцінювання 
ефективності 
комунікації.
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ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 
ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ
» Анкетування учасників/ць заходів  
і проєктів організації;

» форми самооцінювання роботи 
організації для команди;

» інтерв’ю з учасниками/цями команди 
(партнерами, бенефіціарами);

» фокус-групи за участі представників/
представниць організацїі, волонтерів, 
партнерів, відвідувачів/ок заходів;

» відгуки в соціальних мережах (дописи, 
коментарі);

» публікації в медіа (на сайті громади, 
інших партнерів);

» інтерактивна форма (напр., Google 
forms) на сайті організації;

» пропозиції, зібрані під час громадських 
консультацій, діалогових зустрічей, 
робочих груп;

» рекомендаційні листи (від партнерів, 
грантодавців);

» регулярні зустрічі з партнерськими 
організаціями (неформальне спілкування, 
мозкові штурми);

» скринька пропозицій і побажань  
у громадському хабі (офісі організації);

» чат-боти, гарячі лінії та ін.

[до змісту][на початок розділу]
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Місія, бачення, 
цінності. Аналіз 
ситуації

Мета стратегічних 
комунікацій

Стейкхолдери і цільові 
аудиторії

Цілі комунікацій і 
ключові повідомлення

Канали та інструменти 
для кожної ЦА

Ресурси, партнерства 
та взаємовигідні 
домовленості

Бюджет і джерела 
фінансування заходів

Моніторинг і оцінка. 
Зворотний зв’язок

Перевірте: чи готові 
ви до розроблення 
та реалізації вашої 
комунікаційної 
стратегії?
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ШАБЛОНИ 
ДЛЯ РОБОТИ

ДІЗНАТИСЬ 
БІЛЬШЕ

Мапа цінностей

Комунікаційні цілі 
організації

SWOT-аналіз

Матриця 
стейкхолдерів

Аналіз цільових 
аудиторій

Мапа емпатії

Контент-план для 
соціальних мереж

Комунікаційна 
стратегія

Комунікаційний план

40+ ресурсів для 
комунікаційників/ць  
на сайті ГО «СТЕП»

[до змісту][на початок розділу]

https://docs.google.com/document/d/1Nqsoqqgs2DoUAjooXBDhi9pzVDjVoPb9OCGd-WITxGQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PMB3aEBfvx7vZtm-aYEb47EJ1yJ_2LVSfOwXqYfeTmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PMB3aEBfvx7vZtm-aYEb47EJ1yJ_2LVSfOwXqYfeTmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E6dBKtTSRsCYh_zEVXwMce4L2rcSbdgzPfuJRal-jTk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aH38RRre4GFZLvZNqIWJZPYJUq6u9D_hX0BBM40Ddrs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aH38RRre4GFZLvZNqIWJZPYJUq6u9D_hX0BBM40Ddrs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-1srFUZEvL9moyXI5h_ykv1FEhsx-rpeo4eodick1rM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-1srFUZEvL9moyXI5h_ykv1FEhsx-rpeo4eodick1rM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nwJIDzVX__z6ZzCvj4dJVyiKHQ4UOGiuW1pgodQp7fc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yz9scYSi0OkO6DAPerkkJZ7W7MNonNHULENHcmCk2t4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yz9scYSi0OkO6DAPerkkJZ7W7MNonNHULENHcmCk2t4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17tffdtYso-TlqS31DmF97KDkvdyeSDXIMIQ3pYQFUcE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17tffdtYso-TlqS31DmF97KDkvdyeSDXIMIQ3pYQFUcE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FA8MjorR26sINLkGJbnJk4tCj5V3skSrJuByhTwIxt8/edit?usp=sharing
https://www.stepngo.in.ua/mustread-communication/
https://www.stepngo.in.ua/mustread-communication/


82

Використані матеріали 
та додаткові ресурси
Марина Говорухіна. Стратегічна комунікація 
у громадських організаціях (2019). Видання 
доступне на сайті ua.undp.org

Курс «Як писати просто» (підготовлений 
Юлією Колесник, тренеркою Проєкту ЄС 
для розвитку громадянського суспільства в 
Україні). Доступний на сайті europrostir.org.ua

Комунікуй та змінюй! Перший в Україні 
онлайн-курс з комунікацій для соціальних 
змін для молоді (розроблено ЮНІСЕФ Україна, 
Practicum та УКУ): practicum.space/learning

Формування комунікаційної стратегії. 
Поетапна інструкція з прикладами (2017). 
Публікація на сайті prostir.ua

Стратегічні комунікації: чекліст для 
громадських організацій (2020). Публікація на 
сайті prostir.ua

SMM для громадського сектору: чому просто 
вести соцмережі вже недостатньо? (2019). 
Публікація на prostir.ua 

Аудит соціальних мереж. Що змушує ваших 
фанів від/підписуватися? (2020). Публікація 
на prostir.ua

Внутрішня комунікація і спілкування з 
донорами (2017). Публікація на prostir.ua

Розсилка Makitra про залучення та 
волонтерство. Сайт Makitra

Публікації ГО «СТЕП» з сайту stepngo.in.ua

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/strategic-communication-handbook.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/strategic-communication-handbook.html
https://euprostir.org.ua/courses/141047
http://practicum.space/learning
http://practicum.space/learning
http://practicum.space/learning
https://www.prostir.ua/?kb=rozvytok-komunikatsijnoji-stratehiji-poetapna-instruktsiya-rozrobky-komunikatsijnoji-stratehiji-dlya-vashoji-orhanizatsiji-iz-vpravamy-ta-korysnymy-posylannyamy
https://www.prostir.ua/?kb=rozvytok-komunikatsijnoji-stratehiji-poetapna-instruktsiya-rozrobky-komunikatsijnoji-stratehiji-dlya-vashoji-orhanizatsiji-iz-vpravamy-ta-korysnymy-posylannyamy
https://www.prostir.ua/?kb=stratehichni-komunikatsiji-cheklist-dlya-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?kb=stratehichni-komunikatsiji-cheklist-dlya-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?kb=smm-dlya-hromadskoho-sektoru-chomu-prosto-vesty-sotsmerezhi-vzhe-nedostatno
https://www.prostir.ua/?kb=smm-dlya-hromadskoho-sektoru-chomu-prosto-vesty-sotsmerezhi-vzhe-nedostatno
https://www.prostir.ua/?kb=audyt-sotsialnyh-merezh-scho-zmushuje-vashyh-faniv-vidpidpysuvatysya
https://www.prostir.ua/?kb=audyt-sotsialnyh-merezh-scho-zmushuje-vashyh-faniv-vidpidpysuvatysya
https://www.prostir.ua/?kb=vnutrishnya-komunikatsiya-i-spilkuvannya-z-donoramy
https://www.prostir.ua/?kb=vnutrishnya-komunikatsiya-i-spilkuvannya-z-donoramy
https://linktr.ee/Makitra/?
https://linktr.ee/Makitra/?
https://www.stepngo.in.ua/category/statti/


[повернутись до змісту]

[відвідати сайт ГО «СТЕП»]

[вподобати сторінку проєкту 
«Зміцнення демократичного 

врядування» ]

https://www.stepngo.in.ua/
https://www.facebook.com/hromada.zp
https://www.facebook.com/hromada.zp
https://www.facebook.com/hromada.zp


Стратегічна 
комунікація 
в роботі 
громадських 
організацій

ПРИКЛАДИ
ІНСТРУМЕНТИ

ШАБЛОНИ
ПЛАНИ ДІЙ

ЧЕКЛІСТИ


