
Громадська організація “Стратегії і технології 
ефективного партнерства” (ГО “СТЕП”) розпочинає 
новий проєкт “Сила малих спільнот”, покликаний 
сприяти розвитку локальних громадських і 
волонтерських об’єднань в цільових областях.
До кінця лютого триває дослідницький етап 
проєкту, і ми запрошуємо активні громади* пройти 
опитування та висловити зацікавленість щодо 
участі в проєкті.

* До участі запрошуються громади Волинської, Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської областей з населенням 15-100 тисяч осіб. 
Інформація про другу хвилю проєкту та нові цільові області будуть 
оголошені додатково в другій половині 2023 року.

Волинська
Івано-
Франківська
Львівська
Тернопільська
області



Про що проєкт

Цінності та пріоритети

Мета проєкту — підтримати сталу й спроможну роботу 
локальних ОГС та посилити міжсекторну взаємодію на рівні 
громади в умовах російсько-української війни. Запрошуємо 
до участі громади, де вже є або можливі дієві партнерства 
громадських (волонтерських) спільнот та місцевої влади.

сталість громадських 
ініціатив
участь локальних спільнот 
у розвитку та відновленні 
своїх громад
партнерства і спільнодія  
в інтересах громади
активна інтеграція 
нових мешканців/ок і 
релокованих організацій

базове дослідження
тренінги та воркшопи
експертний супровід
комунікаційна підтримка
фінансування ініціатив громад

облаштування центрів громадських 
ініціатив або аналогічних просторів

змістові компоненти 

відкрита комунікація 
місцевої влади
доступне та ефективне 
інформування громадян
залучення людей до 
розробки й ухвалення 
місцевих рішень
згуртованість громади



Критерії до громад

Як долучитись

Волинська, Івано-Франківська, Львівська, 
Тернопільська області

від 15 до 100 тисяч мешканців

громадські організації, волонтерські об’єднання, 
інші громадські ініціативи, які працюють за 
темами: розвиток і стійкість громад, добре 
врядування, молодіжна участь, інтеграція ВПО

бажають сприяти волонтерській діяльності 
та роботі ОГС, готові розробити й затвердити 
відповідні нормативні документи (програми)

є публічний простір для роботи ОГС (хаб, 
коворкінг, ресурсний центр) або належне 
приміщення для організації такого простору

Якщо ваша громада відповідає вимогам до 
учасників проєкту та бажає створювати умови для 
розвитку ОГС — запрошуємо пройти опитування 
за цим посиланням (10-15 хвилин вашого часу).

Результати опитування будуть враховані в 
аналітичних висновках про роботу локальних ОГС 
в умовах війни. 

Після аналізу анкет ГО “СТЕП“ сконтактує із 
зацікавленими громадами щодо можливостей 
подальшої участі в заходах проєкту. 

географія

населення

активні ОГС*

відкритість

співучасть

анкети 
приймаються  
до 03.03.23

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvQ-3duaXU7nGTX69Gfbh86UXhOrFz5g1yRQD-_Y3kMZGPow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvQ-3duaXU7nGTX69Gfbh86UXhOrFz5g1yRQD-_Y3kMZGPow/viewform


Етапи проєкту

Тренінги та 
воркшопи для 
представників/ць 
ОМС та ОГС

Консультації, 
методичний та 
експертний супровід 
ОГС/ОМС

Покращення 
публічної комунікації 
ОМС, інформування і 
залучення громадян

Підтримка роботи 
центрів громадських 
ініціатив, хабів і 
коворкінгів ОГС

Міжсекторна співпраця в громаді 

Планування та реалізація заходів 
соціальної згуртованості

Ефективні комунікації ОМС

Проєктний менеджмент і фандрейзинг

Аналіз потреб локальних ОГС і 
викликів при роботі на рівні громади

Формування попередніх пропозицій 
до співпраці ОМС-ОГС

Розроблення програм сприяння 
розвитку громадянського суспільства

Реєстрація ГО, оновлення статутних 
документів, планування роботи ОГС

Консультації при поданні проєктних 
заявок на актуальні конкурси

Аналіз сайтів громад, рекомендації

Розроблення планів комунікації ОМС

Інформаційна підтримка локальних 
громадських ініціатив

Форуми громад “Діалоги про розвиток”

Чотири найбільш активні громади 
отримають фінансування для роботи 
центрів громадських ініціатив, 
проведення Форумів “Діалоги про 
розвиток”, інших заходів локальних 
ОГС в рамках проєкту.

Опитування ОМС і 
локальних ОГС

sms-project@stepngo.in.ua
+380663391544
менеджерка проєкту Інна Стащук
Більше інформації: www.stepngo.in.ua

Контакти

1.

2.

3.

4.

5.

https://forms.
gle/1oN3Pq97KCrRzRxk6

Заповнити анкету

http://www.stepngo.in.ua
https://forms.gle/1oN3Pq97KCrRzRxk6
https://forms.gle/1oN3Pq97KCrRzRxk6

