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«Наш найкращий,
найтепліший,
найпродуктивніший рік»
Вже четвертий рік ми готуємо публічний звіт
про діяльність нашої організації. Ділимось
успіхами за реалізованими проєктами,
підбиваємо підсумки за рік роботи. Цій
важливій і навіть урочистій справі ми
відводимо останній тиждень лютого.
Останній тиждень лютого 2022 перевернув
життя кожного українця і кожної українки,
тож цей звіт не з’явився, коли ми його
планували та яким уявляли собі.
Більше того: кожна спроба повернутись до
нього була вже не так про результати нашої
роботи, як про тривогу за друзів і партнерів.
Судіть самі: 16 з 20 громад, які минулоріч
брали участь у проєктах ГО «СТЕП», на кінець
червня 2022 перебувають у зоні активних
бойових дій або в окупації.

За кожною сторінкою цього звіту, кожною
згаданою подією, кожною фотографією
стоять фантастичні люди, які люблять свої
громади та прагнуть зробити їх кращими.
Люди, які надихають нас і завдяки
яким це був найкращий, найтепліший,
найпродуктивніший рік нашої роботи.
Ми неймовірно пишаємось співпрацею
з кожним із наших партнерів і віримо, що
на нас чекає ще багато спільних проєктів і
заходів. У мирних, щасливих, наших рідних
українських громадах.
Дякуємо вам, наші друзі й подруги, колеги,
партнери, однодумці! Сил нам всім, стійкості,
гідності й перемоги.
А перемога неодмінно буде!

Головні цифри і факти 2021

нові партнери

інформування

20 громад взяли участь у проєктах і
заходах ГО «СТЕП». При цьому 13 з них
співпрацювали з організацією вперше.

10000+ громадян дізналися більше
про стратегії розвитку своїх громад і
конкретні результати їх впровадження.

мережі

добрі практики

ГО «СТЕП» увійшла до спілки «Мережа
правового розвитку» і стала партнером
Київського Діалогу в Запорізькій області.

7 громад уперше провели публічний (із
залученням громадськості) моніторинг
стратегій місцевого розвитку.

посилення потенціалу

правова допомога

Більше 800 представників/ць громад
пройшли навчання на теми громадської
участі, адвокації, покращення послуг.

Більше 2000 людей поінформовані
про їхні права, отримали консультації
юристів, пройшли правові тренінги.

січень – березень 2021

Підвищення рівня
правової культури
серед молоді
Широківської громади

Реалізовано за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження»
у партнерстві з громадською спілкою
«Мережа правового розвитку»
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Мета проєкту
посилити напрям
базової правової
освіти, яку українські
підлітки здобувають
у школах

Шкільні правові клуби
надають можливість
живого, практично
орієнтованого пізнання
школяр/ками своїх прав
і обов’язків, розгляду
реальних життєвих
ситуацій, з якими
зустрічаються молоді люди.

465

заходів для молоді

учасників/ць

презентації, вебінари,
підсумковий брейн-ринг

у т.ч. школярі та вчителі
правознавства

299

8

учнів/учениць

правових клубів

успішно пройшли онлайн-курс
«Мережі правового розвитку»

створено в школах
Широківської громади

січень – серпень 2021

Капітальний
ремонт частини
приміщень будівлі
Золотоколодязької
амбулаторії загальної
практики – сімейної
медицини №2

Реалізовано в селі Золотий Колодязь
Шахівської громади Донецької
області в рамках проєкту «Спеціальна
програма підтримки Східної України
(підконтрольні Уряду території)»
Німецького Товариства міжнародного
співробітництва (GIZ)

Мета проєкту – створення
умов для якісного та
доступного медичного
обслуговування сільських
мешканців і мешканок.
Виконані роботи
• Ремонт підлоги, заміна покриття
• Ремонт стін та відкосів
• Улаштування підвісної стелі
• Заміна водопровідних та каналізаційних
мереж, радіаторів опалення, вентиляції,
електропроводки
• Заміна дверей
• Улаштування кварцових ламп
Партнери проєкту
Шахівська сільська рада та КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги
Шахівської сільської ради»

1200+

сільських мешканців і мешканок отримали
доступ до якісних медичних послуг

лютий – листопад 2021

Впровадження системи
безоплатної правової
допомоги та захист
соціальних прав жінок
у сільських громадах
Східної України

Реалізовано за підтримки
Федерального Міністерства
закордонних справ Німеччини
(представленого Генеральним
консульством Німеччини у Донецьку).

Могилівська ТГ

Широківська ТГ
Мирівська ТГ

Новоолександрівська ТГ

Мета проєкту –
збільшити можливості
для захисту соціальних
прав сільських мешканок
і мешканців завдяки
покращенню доступу до
безоплатної первинної
правової допомоги (БППД)
безпосередньо на рівні
громади.
Партнери в реалізації
проєкту та провайдер
навчальної програми –
громадська спілка «Мережа
правового розвитку».
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96

публічних заходів
за темою проєкту

фахівців/фахівчинь
та активістів/ок

тренінги, презентації, круглий
стіл, правові лекторії

навчились працювати з
правовими питаннями громад

за темами адвокації, правової
просвіти, доступу до правосуддя

131

424

1050

виїзд мобільного
офісу БППД

звернення громадян
до юристів проєкту

40+

годин тренінгової
програми

учасників/ць заходів
у громадах

За підсумками проєкту
розроблена «Дорожня
карта з впровадження
системи БППД в сільській
місцевості». Вона містить
перевірені інструменти
спрощення доступу
до правосуддя на рівні
сільських громад.
Видання
доступне
онлайн.

Кожна з громад отримала рекомендації
до посилення правової спроможності та
конкретний набір інструментів (Дорожня
карта). Ці рішення можуть бути впроваджені
як за кошти місцевого бюджету, так і в
співпраці з НУО, через участь у проєктах та
залучення грантових коштів.

Важливим результатом проєкту стали нові
міжмуніципальні зв’язки. Зокрема, юристи
Широківської сільської ради поділились
досвідом своєї громади: як вони працюють
із запитами громадян, як організовано
роботу гарячої лінії з правових питань, чому
керівництво вважає це важливим.

лютий 2021 – вересень 2022*

Зміцнення
демократичного
врядування:
Стратегії для людей

Роганська ТГ
Нововодолазька ТГ

Миколаївська ТГ
Васильківська ТГ
Новопокровська ТГ

Апостолівська ТГ

Покровська ТГ

Оріхівська ТГ
Розівська ТГ

*Звіт охоплює заходи проєкту, що були реалізовані до 24 лютого 2022.

Чернігівська ТГ
Берестівська ТГ

Проєкт реалізується
за підтримки National
Endowment for Democracy

кращі практики

Завдання проєкту – зробити
стратегії розвитку громад
зрозумілими для людей
і долучити мешканців та
мешканок до моніторингу
змін, які відбуваються
завдяки реалізації стратегій.
Кінцева мета проєкту –
посилити прозорість роботи
місцевої влади в частині
управління розвитком
громад.

дослідження
досвіду

інформування
мешканців/ок

розробки та реалізації
стратегій розвитку ТГ

про стратегії громад
та їх реалізацію

робочі семінари
в громадах

проведення
моніторингу

уточнення потреб
учасників/ць проєкту

із залученням
мешканців/ок, ГО

тренінги для ОМС
та активістів/ок
тема: моніторинг та
публічне звітування

85

Інновації та впливи
проєкту
Більшість громад-учасниць
проєкту уперше спробували
інструмент моніторингу
в стратегічному процесі.
Також інноваційним стало
залучення різних цільових
груп до відстеження показників
виконання стратегій.

учасників/ць
робочих семінарів

37

представників/ць
ОМС та НУО

8000+

долучились до обговорення
проблем управління розвитком

пройшли тренінг з моніторингу
та публічного звітування

надруковано, щоб розказати
людям про стратегії громад

7

40+

провели моніторинг із
залученням різних цільових
груп мешканців/ок

робочі групи, інформаційні майданчики, опитування, тренінги,
інтерв’ю, круглі столи, бізнес-діалоги, публічні консультації, фокусгрупи, світове кафе, молодіжні квести, публічні звіти

громад-учасниць
проєкту

інформаційних
матеріалів

локальних заходів за участі мешканців/ок,
активістів/ок, представників/ць ОМС

травень – листопад 2021

Розбудова соціального
капіталу громадських
ініціатив в українських
регіонах

Запоріжжя

Новоолександрівка
Василівка
Плодородне

Мелітополь
Якимівка

Проєкт Київського Діалогу
за підтримки Федерального
Міністерства закордонних справ
Німеччини (реалізується разом з
партнерськими ГО в 5 областях
України)

«Київський Діалог» – це
українсько-німецька
програма підтримки
локальних ініціатив для
демократичних перетворень.
У 2021 році до мережі
партнерів «Київського
Діалогу» долучились п’ять
організацій в нових цільових
регіонах. Партнером
програми в Запорізькій
області стала ГО «СТЕП».
Заходи проєкту включали
тренінги в Запоріжжі,
нетворкінгові зустрічі
в Мелітополі та Василівці,
конкурс мікрогрантів.

4 ініціативи запорізьких громад-учасниць
реалізовані в рамках програми малих
грантів «Київського Діалогу»

1359

1170+

учасників і учасниць
заходів у громадах

випускники/ці
навчальної програми

взяли участь в опитуванні про
пріоритети розвитку громад

що відбулись у рамках
мікропроєктів (малих грантів)

Школи адвокації та партисипації
та заходів з мережування

респондентів
і респонденток
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Адвокаційна кампанія
«Безпечний крок»

«Сортуй сміття –
покращуй довкілля»

Інтерактивний простір
«Громада моєї мрії»

У Василівці активіст/ки створили серію
стінописів у занедбаному підземному
переході на жвавій ділянці траси.
Завдяки цій творчій акції місто отримало
нову фотозону, а увага громадськості
стимулювала міську раду виділити
додаткові кошти на ремонт переходу.

Молодіжна рада Плодородненської ТГ
спільно з ГО «Сільська садиба» провели
низку екопросвітницьких заходів у різних
селах громади. Ініціативна група також
підготувала інфостенди з порадами щодо
сортування сміття для шкіл, сільських
будинків культури та клубів.

У Новоолександрівській ТГ активні жителі
разом з представниками сільської ради
долучились до обговорення майбутньої
стратегії розвитку громади. Вони висловили
пропозиції до стратегічних проєктів та
визначили проблеми, які потребують
вирішення в селах.

270+ дівчат і хлопців віком
від 5 до 17 років взяли участь
у зустрічах на тему безпеки
дорожнього руху.

8 закладів громади отримали
контейнери для збору й
сортування сміття, придбані
за кошти мікрогранту.

150 мешканців/ок з різних сіл
громади взяли участь
в інтерактивному мапуванні
майбутньої стратегії.

Організатори і партнери
локальних заходів проєкту
Фестиваль «Моя
громада мій добробут»
У Якимівській ТГ фестиваль сімейного
лего-конструювання згуртував дорослих
і дітей навколо спільного бачення
майбутнього громади. Всього відбулось
шість фестивалів у п’яти селах. У них взяли
участь більше 150 мешканців і мешканок
віком від 3 до 77 років.
300 дорослих і дітей
висловили свої пропозиції
до майбутнього бренда
Якимівської громади.

ГО «Спортивно-патріотичний центр
«Тризуб», м. Василівка
КУ «Агенція розвитку Василівської
громади»
ГО «Сільська садиба», с. Плодородне
Молодіжна рада Плодородненької
громади
ГО «УСПІХ-2020», смт Якимівка
ГО «Якимівська світлиця»
ГО «Новоданилівська злагода»
КУ «Центр розвитку Якимівської
селищної ради»
Заклади освіти Плодородненської,
Василівської та Якимівської громад
ГО «Ай Сі Ю»
КУ «Агенція розвитку Мелітополя»

липень – жовтень 2021
Медова громада –
пізнавальний проєкт
з популяризації
бджільництва
Реалізовано за підтримки компанії
«Байєр» в рамках програми
соціальних інвестицій «Україна –
житниця майбутнього».

У рамках проєкту відбулась серія
пізнавальних лекцій та екскурсій на діючі
пасіки для школярів Широківської громади.
Мета цих заходів – виховання любові до
природи, розширення екологічної свідомості
та підвищення інтересу до бджолярської
справи як сфери майбутньої діяльності.
Проєкт реалізовано в співпраці ГО «СТЕП»
та обслуговуючого кооперативу «БДЖОЛАР»
на території Широківської громади
Запорізької області.

Фінансовий звіт

Витрати за проєктами

4 279 934
гранти, отримані в ході
відкритих конкурсів;
безповоротна фінансова
допомога на здійснення
статутної діяльності, грн.

4 279 934
виконання грантових та
інших проєктів співпраці
згідно з затвердженими
бюджетами, грн.

Оплата послуг залучених експертів/ок
Оренда приміщень для проведення
публічних заходів
Транспортні перевезення
Розробка і друк матеріалів для
інформаційних кампаній
Видання навчальних матеріалів
Витратні матеріали (канцтовари та ін.)
Інші закупівлі, передбачені
бюджетами конкретних проєктами,
зокрема для партнерів і бенефіціарів
Адміністративні витрати
Субгранти

залучено в 4,4
рази більше коштів
на здійснення
статутної діяльності
в порівнянні
з 2020 роком

Проєкти, що стартували в 2021

«Університет поважного віку» – реалізується з листопада 2021 на території
Шахівської громади Донецької області в рамках проєкту «Програма ЄС Міцні
регіони – Спеціальна програма підтримки України», що співфінансується
Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та здійснюється GIZ GmbH.
«Підвищення інституційної спроможності агенцій розвитку» – реалізується з
грудня 2021 для Василівської, Приморської, Чернігівської та Якимівської громад
Запорізької області в рамках проєкту «Сприяння економічній участі вразливих
груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в регіоні
Азовського моря», що виконується GIZ GmbH.
У березні-квітні 2022 після погодження з донорами та партнерами діяльність за
цими проєктами уточнена відповідно до нових потреб громад.

У тексті звіту використані дані,
узагальнені менеджер/ками ГО «СТЕП»
за підсумками виконання проєктів,
а також дані, отримані від локальних
координаторів/ок у партнерських
громадах.
Ілюстративні фотографії, зроблені
під час заходів ГО «СТЕП» або заходів
організацій-партнерів, що відбулись
у рамках відповідних проєктів
ГО «СТЕП».
Більше про нашу роботу – на сайті
https://www.stepngo.in.ua/

Для контактів:
stepzpz@gmail.com
office@stepngo.in.ua

