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Пандемія увірвалась в наше життя саме тоді, коли 
ми розпочинали третю фазу проєкту «Зміцнення 
демократичного врядування» – вперше 
розширеного на декілька областей України. 

Два роки ми працювали на Запоріжжі, побували 
в десятку сіл і містечок, зустрілись з неймовірною 
кількістю активних, небайдужих людей. Отож, цікаві 
до нових знайомств і подорожей, ми з командою 
готувались до тренінгів, коли з’явились новини про 
поширення вірусу в Україні. Врешті, наш очікуваний 
міжрегіональний проєкт на 99% відбувся онлайн.

Обираючи між початковим баченням діяльності і 
запланованими показниками, ми без вагань обирали 
безпеку тих, з ким і задля кого працюємо: люди 
важливіші за проєкти – переконані ми.

Саме тому результати, досягнуті разом з нашими 
партнерами – молодими НУО з громад Запорізької, 
Дніпропетровської та Харківської областей – є 
для нас особливо приємними й цінними. Адже 
йдеться про дивовижні синергію і синхронізацію, 
взаємопідтримку і порозуміння – про близькість на 
відстані, що стала для нас найтеплішим досвідом 
цього непевного року.

Інна СТАЩУК, 
менеджерка 

проєкту 
«Зміцнення 

демократичного 
врядування»

Катерина 
МАЛЬЦЕВА, 

голова Правління 
організації

Змінювати плани, 
планувати зміни

Триматись близькості

Вже рівно рік світ живе в умовах пандемії. Цілий рік 
нової реальності, нового осмислення особистих меж 
і державних кордонів, глобального й локального. 
Як і багато хто з наших колег, ми змушені були 
призвичаюватись до відстаней і шукати зручні й дієві 
формати співпраці, оперативно реагувати на кризові 
ситуації й бути готовими до допомоги.

Попри переважно дистанційну роботу, ми успішно 
реалізували три проєкти, знайшли нових 
партнерів, допомогли молодим організаціям і 
активним громадам в реалізації їхніх мрій і задумів, 
долучились до підтримки тих, хто опинився на 
передовій у протидії COVID-19. 

Окремі здобутки цього року підсумовують 
кількарічну плідну співпрацю, як-от створення 
Молодіжної ради в Чернігівській громаді чи 
запровадження програми правової допомоги в 
Широківській громаді. Втім, не менше ми радіємо 
успіхам тих партнерів, з ким працювали вперше.

Цей звіт – короткий огляд результатів нашої 
роботи в 2020 році. 



Посилення громадянського суспільства на місцевому рівні

Посилення спроможності громадських організацій, що 
працюють в малих містах і громадах

Підвищення правової обізнаності громадян 

Розвиток громад через налагодження діалогу між органами 
місцевого самоврядування та громадськими організаціями

Реалізація проєктів співпраці із зацікавленими громадами, 
консалтинг з питань підготовки грантових заявок, управління 
проєктами, організаційного розвитку

Громадська організація «Стратегії і технології ефективного 
партнерства», або просто ГО «СТЕП» працює з 2009 року. 
Ми базуємось у місті Запоріжжі, але відкриті до співпраці з 
активними громадянами, органами місцевого самоврядування 
та колегами з неурядового сектору з різних куточків України. 

Вже 12 років 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.

Пріоритети 2020

Наша місія



Скасування частини виїзних семінарів  
і зустрічей, запланованих в межах проєктів

Обмеження кількості учасників/ць на публічних 
заходах у партнерських громадах

Планування в умовах невизначеності
Збільшення робочого навантаження  
на наших експертів/ок і координаторів/ок

Успішний досвід онлайн-тренінгів – 
розроблена та реалізована власна навчальна 
онлайн-програма для активістів/ок місцевих ГО

Збільшення індивідуальних консультацій для 
партнерських організацій в межах проєкту

Реалізація напряму посилення 
оргспроможності партнеріських організацій

Аналітична робота, підготовка навчальних, 
дидактичних матеріалів

Виклики 2020

Нові можливості



130+ заходів у громадах і для громад

2300+ учасників/ць заходів, що відбулись в межах 
наших проєктів

15 нових партнерів – громадські організації, органи 
місцевого самоврядування, ВНЗ

40 нових публікацій на сайті stepngo.in.ua, зокрема 
вебсерія методичних матеріалів «Можливості для 
участі. Оцінюємо та посилюємо потенціал місцевих 
громад до розвитку громадянського суспільства»

Розроблено та видано набір навчальних та 
методичних матеріалів для лідерів і лідерок 
громадських організацій

Підсумки

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ
ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ



7 навчальних онлайн-сесій

22 учасники/ці тренінгів

8 ініціатив, реалізованих 
партнерськими організаціями

80+ заходів у 10 населених 
пунктах цільових громад

15 тренерів/ок, зокрема  
з числа місцевих активістів/ок  
і працівників/ць ОМС

6 учасників/ць проєкту увійшли  
до складу нових місцевих рад  
як депутат/ки

Донор: National Endowment for Democracy

Географія: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Харківська області.

Мета проєкту: посилення громадської участі  
та демократичного врядування в Східній Україні.

учасників/ць  
місцевих заходів

1300

ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО 
ВРЯДУВАННЯ (ІІІ)



Мобільний дискусійний клуб для популяризації 
бюджету участі у Верхньодніпровській громаді 

Створення громадського простору – молодіжного 
центру в смт Радушне 

Школа проєктного менеджменту PM School 
для посилення громадської участі у розвитку 
Мереф’янської громади 

Створення центру громадянської освіти 
Нововодолазької громади 

Інформаційно-просвітницький центр 
#NEWBOROVA в смт Борова 

Платформа неформальної освіти «Школа 
самоврядування Open School» у Чернігівській 
громаді

Багатофункціональний громадський простір – 
платформа для комунікації і розвитку громадської 
активності в Преображенській громаді

Створення ради жінок для сприяння реалізації 
прав жінок у Широківській громаді

Підтримані ініціативи



У Чернігівській громаді офіційно створено Молодіжну раду, 
а в Широківській сформована Рада жінок при виконавчому 
комітеті сільської ради. 

Активіст/ки ГО «РадПортал» відкрили сучасний громадський 
простір у селищі Радушне, а лідерки ГО «Діти – майбутнє 
Преображенської громади» переконали Преображенську 
сільську раду виділити кошти для створення молодіжного хабу.

Дві програми громадянської освіти, реалізовані як пілотні  
в межах проєкту, надалі будуть впроваджуватися на постійній 
основі: це Школа самоврядування в Чернігівці та Центр 
громадянської освіти в Нововодолазькій громаді.

Ініціатива «Школа самоврядування Open School», реалізована 
в Чернігівській громаді, увійшла до збірки кращих практик 
громадсько-владної співпраці: https://cutt.ly/LxtCo1x

Завдяки Мобільному дискусійному клубу успішно відбувся 
перший конкурс бюджету участі Верхньодніпровської 
громади. Активіст/ки ГС «Майбутнє Верхньодніпровщини» 
провели інформаційну кампанію та навчання для авторів/ок 
громадських бюджетів, опрацювали положення про бюджет 
участі та передали міській раді пропозиції змін до нього. 

Заходи мобільного дискусійного клубу також сприяли 
самоорганізації жителів села Пушкарівка. За їхньої ініціативи 
вже відбулись велике дитяче свято та громадські збори з 
обговорення місцевих проблем. А влітку 2021 року активні 
пушкарівці прийматимуть в гості волонтерський БУР-табір.

Розроблені стратегії розвитку для молодих громадських 
організацій з Харківщини – «Українська фундація розвитку 
молоді» та «Спілка округів Водолажчини».У
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32 виїзди (56 прийомів) 
мобільного офісу БППД

124 звернення до юристів 
мобільного офісу

213 громадян отримали 
правові консультації за 
зверненнями на гарячу лінію

45 звернень громадян до 
стаціонарного офісу правової 
допомоги при сільській раді

8 тренінгів з правової 
грамотності для молоді  
і дорослих

124 учасники/ці тренінгів  
з правової грамотності 

9 публікацій з правової 
тематики в місцевій газеті 
(тираж 6500 примірників)

Консультації для Поважної 
ради, ОСББ, місцевих ГО

Донор: Міжнародний фонд «Відродження».

Партнери: Широківська сільська рада, КУ «Агенція 
розвитку Широківської громади».

Мета проєкту: покращити доступ сільських мешканців/ок 
до безоплатної правової допомоги та підвищити рівень 
правової обізнаності населення Широківської громади.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
У ШИРОКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ



Створено гарячу лінію з правових питань

Розроблено місцеву програму надання 
первинної правової допомоги населенню 

Жителі громади дізналися відповіді на 
питання правового характеру, які їх турбували, 
взяли участь у правопросвітницьких заходах. 
Серед них мешканці/ки віддалених сіл, 
учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, 
представники/ці консультативно-дорадчих 
органів громади та громадських організацій.

На продовження проєкту розроблено 
програму правової освіти для шкільної молоді.

Успішні практики

мешканців/ок громади 
отримали консультації 
юристів та взяли участь  
у правових тренінгах

500+ Учасниці правових 
тренінгів для молоді

Нарада робочої 
групи громади



Донор: програма «Людяність і взаємодопомога» 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Бенефіціари: КУ «Центр соціальних послуг 
Широківської громади», ЦПМСД «Сімейний лікар» 
Широківської громади.

Передача засобів індивідуального захисту медичним 
і соціальним працівникам Широківської громади 
(прямі закупівлі Фондом).

ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ 
COVID-19 СЕРЕД МЕШКАНЦІВ 
ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

загальна вартість (в гривнях) 
засобів індивідуального захисту, 
що були передані в громаду

25883



Донор: Рада міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX). 

Провайдери: Запорізький національний університет 
(філологічний факультет, факультет журналістики).

Партнери: відділи освіти Широківської і 
Біленьківської сільських територіальних громад 
Запорізької області.

Мета проєкту: сформувати навички інфомедійної 
грамотності (ІМГ) учнівської молоді та вчителів-
предметників, а також допомогти освітянам 
інтегрувати ІМГ у процес викладання.

ВИВЧАЙ ТА РОЗРІЗНЯЙ: ІНФО-
МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ – 
НАЦІОНАЛЬНЕ РОЗГОРТАННЯ

ШКОЛА МЕДІАГРАМОТНОСТІ
ВЕБІНАРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
КОНКУРСИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Координаторка:  
Ірина Бакаленко, доцентка 
кафедри української літератури 
філологічного факультету ЗНУ 



100+ вчителів і 70 школярів – учасники/ці  
з Широківської та Біленьківської громад

11 експертів/ок з інфомедійної грамотності – 
викладачі кафедри української літератури та 
факультету журналістики ЗНУ, освітяни громад

6 вебінарів Школи медіаграмотності 

6 онлайн-тренінгів для вчителів-предметників 
з використання онлайн-інструментів

52 учасники/ці конкурсів «Я медіаграмотний» 
та «Мій клас найкращий», 10 переможців

100 учасників/ць підсумкового Zoom-форуму

Цифри проєкту

учасників/ць заходів проєкту, 
зокрема онлайн-тренінгів, 
конкурсів, форуму

320+

Формування спільноти амбасадорів медіаграмотності 
серед освітян Біленьківської і Широківської громад.

Видання збірки методичних матеріалів 
«Використання онлайн-інструментів у процесі 
формування інфомедійної грамотності» (найкращі 
уроки та вправи з медіаграмотності) за результатами 
онлайн-школи для вчителів.

Публікації про проєкт в обласних ЗМІ, а також  
на сайтах провайдерів і партнерів.

Позитивний досвід співпраці з вищим навчальним 
закладом і плани нових проєктів.

Успішні практики

Вчителі-учасники проєкту 
отримали методичні 
матеріали для роботи



Участь у Міжнародному форумі практиків 
партиципації (модерація заходів IV i V Форумів: 
Катерина Мальцева, Вікторія Мальцева).

Консультативна підтримка ГО «Вектор розвитку 
та змін» при підготовці проєкту «Популяризація 
автономного вуличного освітлення з використанням 
сонячної енергії» (м. Торецьк).

Консультації при підготовці проєктів Шахівської 
громади (Донецька область).

Експертна підтримка проєкту «Новий ФОРМАТ 
участі мешканців Біловодської ОТГ в управлінні 
громадою» (Катерина Мальцева, Віталій Лисенко).

Участь у зустрічах Правового клубу PRAVOKATOR, 
презентація досвіду співпраці з Широківською 
громадою за напрямом впровадження системи 
первинної правової допомоги (Катерина Мальцева).

Експертний супровід розроблення стратегій 
громадських організацій «Українська фундація 
розвитку молоді» та «Спілка округів Водолажчини».

ЕКСПЕРТНА УЧАСТЬ.
КОНСАЛТИНГ. МЕНТОРСТВО.



Оплата послуг залучених 
експертів/ок і тренерів/ок

Витратні матеріали для 
проведення заходів

Розробка і друк матеріалів 
інформаційних кампаній

Видання навчальних і 
дидактичних матеріалів

Транспортні витрати

Витрати на адміністрування 
грантових проєктів

ГО «Платформа розвитку “Діалог. Дія. Добробут”»

ГС «Майбутнє Верхньодніпровщини»

ГО «РадПортал – сучасне Радушне» 

Молодіжний простір ::4 крапки, смт Радушне

ГО «Українська фундація розвитку молоді»

ГО «I See You»

ГО «Діти – майбутнє Преображенської громади»

ГО «Спілка округів Водолажчини»

ГО «Фонд розвитку Борівської громади»

КУ «Агенція розвитку Широківської громади»

Відділ Міжнародних відносин та проєктно- 
інвестиційної діяльності Мереф’янської міської ради

Широківська сільська рада

Чернігівська селищна рада

Молодіжна рада Чернігівської громади

Молодіжна громадська рада Преображенської ТГ

Молодіжна рада Нововодолазької громади

Асоціація учасницького розвитку громад   

ГС «Мережа правового розвитку»

Філологічний факультет ЗНУ 

Факультет журналістики ЗНУ

Партнери

Джерела: гранти, отримані 
на конкурсній основі.

Призначення: виконання 
грантових проєктів згідно з 
затвердженими бюджетами.

Фінансова звітність

тис.грн. ДОХОДИ ЗА РІК

965,8

тис.грн. ВИТРАТИ ЗА РІК

ДЯКУЄМО ВАМ 
ЗА СПІВПРАЦЮ,
ПОРОЗУМІННЯ
І НАТХНЕННЯ!

965,8



Підвищення рівня правової культури серед 
молоді Широківської громади за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження».

Проєкт продовжує співпрацю з Широківською 
громадою за напрямом правової освіти громадян. 
Цього разу ми допоможемо створити 8 правових 
клубів у школах громади та проведемо навчання  
з правової тематики для молодіжних активістів/ок.

Зміцнення демократичного врядування: 
Стратегії для людей за підтримки National 
Endowment for Democracy. 

Четверта фаза проєкту має на меті долучити 
громадян до моніторингу змін, які відбуваються в 
громадах завдяки реалізації місцевих стратегій. 

Ми допоможемо вмотивованим ОМС та 
активним громадським організаціям створити 
додаткові можливості для участі людей у 
процесах стратегічних перетворень і навчитись 
комунікувати важливі зміни.

Проєкти 2021
ПРАВОВА ОСВІТА ГРОМАДЯН
ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ СТРАТЕГІЙ
ПОСИЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ОГС
РОЗВИТОК ГРОМАД
МІЖСЕКТОРНА СПІВПРАЦЯ 

ПРІОРИТЕТИ 2021



Громадська організація 
«Стратегії і технології 
ефективного партнерства»
Для контактів: stepzpz@gmail.com  
office@stepngo.in.ua

Більше інформації про наші 
проєкти на сайті ГО «СТЕП»  
www.stepngo.in.ua

У звіті використані фотографії, 
зроблені під час заходів, що відбулись 
за підтримки ГО «СТЕП» та були надані 
партнерськими організаціями.  
Щиро дякуємо всім партнерам  
за плідну співпрацю!

https://www.stepngo.in.ua/

