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Збірник історій «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ВЛАДА – КРАЩІ
ПРАКТИКИ СПІВПРАЦІ» створено, аби показати успішну співпрацю
громадського сектору та органів влади, їхні результативні практики
комунікації та спільної роботи. Популяризація успішної співпраці – це
натхнення до наслідування, внесок у вирішення суспільно -значущих проблем
в Україні та у розвиток громадянського суспільства, тобто ще один крок на
шляху до побудови суспільства свідомих і відповідальних громадян.
Збірник історій став одним із результатів інформаційної кампанії
«Громадянське суспільство та влада – кращі практики співпраці»
Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) спільно з
проєктом «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства
України» (Ініціатива), який реалізує ІСАР Єднання у партнерстві з Українським
незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії
та верховенства права (ЦЕДЕМ). Мета Ініціативи – покращити середовище
діяльності громадянського суспільства та зміцнити інституційні спроможності
організацій громадянського суспільства для підвищення самозарадності
громадського сектору.
Інформаційну кампанію та конкурс «Громадянське суспільство та влада –
кращі практики співпраці» підтримав Секретаріат Кабінету Міністрів
України.
В рамках кампанії у період з 26 листопада по 14 грудня 2020 року відбувся
Конкурс історій про кращі спільні проєкти (практики співпраці) організацій
громадянського суспільства та органів виконавчої влади. У Конкурсі взяли
участь представники громадянського суспільства та влади, що мають в
арсеналі спільний проєкт (практику співпраці), результатом якого стали
позитивні зміни в суспільстві. Проєкти, що представили учасники, були
впроваджені у період з 2016 по 2020 рік у різних областях України, у місті Києві
та на загальнодержавному рівні.
Організатори прийняли рішення включити в збірник історій приклади
співпраці як з органами виконавчої влади, так і з органами місцевого
самоврядування, аби кожна подана історія була почутою та стала для інших
мотиватором до співпраці.
17 грудня 2020 року під час 9-го Форуму розвитку громадянського суспільства
відбулася панельна дискусія «Який рецепт ефективної співпраці
громадянського суспільства та влади?», під час якої були згадані деякі з
поданих на конкурс проєкти та історії співпраці.
Даний збірник укладено та видано проєктом «Ініціатива секторальної
підтримки громадянського суспільства України” у співпраці з Міністерством
культури та інформаційної політики України в рамках спільної інформаційної
кампанії «Громадянське суспільство та влада – кращі практики співпраці».
Цей збірник став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство
США з міжнародного розвитку (АМР США) в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки
громадянського суспільства України», який реалізується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським
незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права
(ЦЕДЕМ). ІСАР Єднання несе повну відповідальність за зміст, який може не відображати поглядів АМР
США або Уряду Сполучених Штатів Америки.
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– Всеукраїнський конкурс проєктних ініціатив «Волонтерство: від усвідомлення до дії» до
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ХАБ «МІСТО ЗМІСТІВ» ЯК ДІАЛОГОВА
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДІАЛОГУ ВЛАДИ Й
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
м. Вінниця, Вінницька область
спільні робочі групи, загальноміські форуми й
діалоги;
2. розвиток громадянського суспільства:
навчання, тренінги, конкурси проєктів, форум
оргрозвитку, обмін досвідом, консультації
тощо;
3. пошук глобальних змістів: лекторії,
презентації досліджень, виступи публічних
інтелектуалів, події у форматі TED, урбанкінопокази.
За час існування хабу тут відбулося
990 подій, організаторами яких стали як
міські громадські об’єднання, ініціативні
групи, так і міжнародні інституції та органи
державної
влади.
Кейс
створення
й
успішного функціонування хабу вивчають
представники інших міст: його відвідали
щонайменше 20 делегацій.

Хаб «Місто змістів» є результатом
партнерства активної громади й влади. Його
метою є розширення участі інституцій
громадянського суспільства в житті міста
задля якісного розвитку Вінниці.
У межах проєкту 2018 року створили
громадську спілку «Мережа організацій
громадянського
суспільства
«Місто
змістів». Від виконавчої влади долучилися
—
КП
«Інститут
розвитку
міст»
і
департамент правової політики та якості
Вінницької
міської
ради,
зокрема
інформаційно-аналітичний відділ. Між ГС
«Місто змістів» і Вінницькою міською радою
2020 року було підписано Меморандум про
партнерство. Нині в складі спілки 41
інституція громадянського суспільства.
Напрями роботи хабу «Місто змістів»:
1. взаємодія «влада — громада»: громадські
обговорення, дискусії, публічні консультації,

Хто подав історію:

http://bit.ly/3hSs3z4

Валентина Ткачук

http://bit.ly/3i2QpGv

КП «Інститут розвитку міст»
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ІНІЦІАТИВА «ЗА ЖИТТЯ БЕЗ НАСИЛЬСТВА. ВІННИЦЬКА
ОБЛАСТЬ» У МЕЖАХ ПРОЄКТУ «КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК
ТА ДІВЧАТ В УКРАЇНІ»
м. Вінниця, Вінницька область

За
ініціативи
Міністерства
соціальної
політики
України
між
Вінницькою
ОДА
й
Фондом
народонаселення ООН було підписано
Меморандум про співпрацю, який дав
змогу
залучити
кошти
на
втілення
спільного з ГО «Джерело надії» проєкту «За
життя без насильства. Вінницька область»
за сприяння МБФ «Українська фундація
громадського здоров’я».
Проєкт мав три великі складові:
1. створення притулку для безпечного
тимчасового
цілодобового
перебування
постраждалих від домашнього насильства й
насильства за ознакою статі; забезпечення
належного доступу постраждалих осіб
і вразливих категорій до комплексних послуг
—
соціально-психологічних,
правових,
медичних тощо;
2. удосконалення системи міжвідомчої
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з
протидії
і
запобігання
домашньому
насильству;
3. адвокаційно-інформаційна кампанія щодо
стабільного функціонування притулку після
завершення проєкту.
Департамент
соціальної
та
молодіжної
політики
Вінницької
ОДА
запропонував місце для притулку —
КЗ «Обласний комплексний центр надання
соціальних послуг», що в селищі під
Вінницею. Шелтер мав стати одним із
підрозділів вищезгаданої установи. Фахівці
ВОПО
«Джерело
надії»
разом
із
представниками департаменту соціальної та
молодіжної політики ОДА підготували плани
реабілітації, подолання кризових ситуацій,
стабілізації
психологічного
стану
й
відновлення
особистісного
потенціалу,

професійного самоусвідомлення, супроводу
після перебування в притулку.
Важливою частиною проєкту була
інформаційна
кампанія.
Спільними
зусиллями створювали й поширювали
інформаційні матеріали для фахівців першої
ланки
медичних,
правоохоронних
і
соціальних установ про алгоритм дій у разі
гендерно
зумовленого
насильства,
переспрямування постраждалих та надання
їм комплексних послуг, а також доступ до
послуг притулку. Тренери ВОПО «Джерело
надії» передавали знання представникам
інших громадських організацій, закладів
освіти, охорони здоров’я, соціальних служб,
поліції, прокуратури, судової адміністрації,
служби
пробації,
центрам
безоплатної
вторинної правової допомоги й ЗМІ.
Тож 31 травня 2018 року у Вінниці
відкрився один із найбільших в Україні
притулків для безпечного тимчасового
цілодобового
перебування
осіб,
постраждалих від домашнього насильства, у
якому
одночасно
можуть
перебувати
двадцять жінок із дітьми (разом до тридцяти
осіб).
Реалізація цього проєкту вкотре
засвідчила, що позитивні зрушення в
суспільстві
можливі
лише
за
умови
партнерства громадського сектору й органів
виконавчої влади. Спільне втілення ініціативи
також
сприяло
впровадженню
до
національного законодавства міжнародних
стандартів у сфері надання допомоги
жертвам
насильства,
удосконаленню
системи соціального захисту постраждалих
від домашнього насильства та насильства за
ознакою статі, а також запровадженню в
територіальних громадах нових послуг для
таких осіб.

Хто подав історію:
Алла Студілко

http://bit.ly/35uWo1E

Вінницька
правозахисна
«Джерело надії»
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обласна
організація

ПРОЄКТ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО
БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»
м. Вінниця, Вінницька область
Протягом останніх трьох років одним
із
головних
напрямів
діяльності
ГО «Об'єднання переселенців «Спільна
справа» є допомога ВПО з житлом. У
співпраці з Вінницькою міськрадою вже
зроблено важливі кроки для цього.
На початку 2020 року було підписано
тристоронню угоду про соціальну співпрацю
між ГО «Об'єднання переселенців «Спільна
справа»,
Вінницькою
міськрадою

і ОК «Житлово-будівельний кооператив
«Спільна справа». На основі угоди в січні
2020 року Вінницька міськрада надала
земельну
ділянку
для
будівництва
7-поверхового 105-квартирного житлового
будинку, а в лютому — 1 100 000 грн для
розроблення
проєктно-кошторисної
документації.
Наразі
вже
розпочато
будівництво, яке вирішить житлове питання
для майже 450 ВПО.

Хто подав історію:
Юрій Зиков

http://bit.ly/3nu4jlP
http://bit.ly/3q9kjLX

«Об'єднання
переселенців
«Спільна справа»
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МАЙСТЕРНЯ ШКІЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ
м. Вінниця, Вінницька область
ГО «Освітній простір 2.0» подала
проєкт «Майстерня шкільних ініціатив» на
конкурс ІГС, який організувала Вінницька
міськрада 2019 року. Наступного року проєкт
розширили й доповнили компонентом
«Соціальне шкільне підприємництво».
Метою проєкту є стимулювання
громадської
активності
й
підвищення
конкурентоспроможності шкільної молоді
завдяки навчанню проєктному менеджменту
та
соціальному
підприємництву
для
розроблення
молодіжних
ініціатив,
спрямованих на сталий розвиток громади.
Проєкт реалізували в тісній співпраці
з
департаментом
освіти
Вінницької
міськради.
Департамент
поширив
інформацію про події і сприяв залученню
учасників.
Представники
департаменту
взяли
участь
у
дослідженні
потреб,
можливостей та стану залучення школярів до
місцевого
розвитку,
що
допомогло
сформувати програму, яка максимально
відповідає потребам й інтересам цільової
аудиторії. Під час анкетування 631 респондент
із 1702 опитаних висловив бажання пройти
навчання з проєктного менеджменту.
Протягом жовтня 2019 року відбувся
цикл тренінгів для 150 учнів 7–11 класів
вінницьких шкіл. У результаті команди
розробили соціальні проєкти й презентували
29 ініціатив. У межах проєкту також провели
тренінг для представників адміністрації
загальноосвітніх
навчальних
закладів
Вінниці, під час якого 40 учасників прокачали
навички написання проєктів.

Основними заходами 2020 року
в межах проєкту стали: 1. майстерня з
проєктного менеджменту для 100 учнів
вінницьких шкіл; 2. майстерня соціального
шкільного підприємництва для 10 команд;
3. майстерня для шкільних менторів —
навчалося 50 освітян; 4. підготовка посібника
з
рекомендаціями
для
розроблення
молодіжних проєктів.
За
період
реалізації
проєкту
одержали такі якісні результати: учасники
отримали
інструментарій
проєктного
менеджменту,
побудови
й
розвитку
підприємницької діяльності, удосконалили
вміння
знаходити
способи
вирішення
проблем, налагодження комунікації, роботи в
команді; сформовано та розвинуто проєктне
мислення
в
школярів;
підвищено
ініціативність і громадянську активність
шкільної молоді; розвинено підприємницькі,
цифрові й комунікаційні компетенції молоді;
популяризовано
молодіжне
соціальне
підприємництво. Довгострокові результати:
підвищено ініціативність місцевої громади,
залучення громадян до ухвалення рішень на
локальному рівні; активізовано соціально
відповідальну позицію молоді; соціальний,
культурний
та
економічний
розвиток
громади.
Після навчання учні підготували й
подали на конкурс «Бюджет шкільних
проєктів» соціальні проєкти, спрямовані на
розвиток
шкільної
громади.
Проєктипереможці
профінансували
з
міського
бюджету.

Хто подав історію:

http://bit.ly/3oDLjCU
http://bit.ly/2XroxSS

Олена Солоїд

ГО «Освітній простір 2.0»
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ПРОЄКТ «ПОМІЧНИК ПАТРУЛЬНОГО»
м. Луцьк, Волинська область
№17: налагодити співпрацю школярів із
патрульною
поліцією,
покращити
комунікацію між учнями та з педагогами.
У межах проєкту відбулися уроки
громадянської
освіти
й
безпеки.
Учасники проєкту спільно з помічниками
патрульних,
учнівською
радою,
патрульними поліцейськими, обласною
бібліотекою
для
юнацтва
й
адміністрацією
школи
розробили
програму факультативу для школярів.
Досягнення проєкту: 66% учнів
вважали питання особистої безпеки в
школі актуальним; зростання довіри до
патрульних після тренінгів — 36%;
помічники патрульних провели уроки
безпеки для 367 учнів 1–7-х класів школи.

Проєкт «Помічник патрульного»
тривав із 20 листопада 2019 року до
20 лютого 2020 року. Для його реалізації
об’єднали зусилля ГО «Молодіжна
платформа», Управління патрульної
поліції
Волинської
області
Департаменту
патрульної
поліції,
Волинська обласна бібліотека для
юнацтва й учнівська рада КЗ «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№17 Луцької міської ради».
Проєкт переміг на конкурсі
громадських
ініціатив
молодіжних
працівників й одержав фінансування від
НУО «Сучасний Формат». Його метою
було
допомогти
учням
створити
безпечне освітнє середовище в ЗЗСО

Хто подав історію:
https://bit.ly/2LkScdX

Захарій Ткачук

ГО «Молодіжна платформа»

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
м. Луцьк, Волинська область
на останньому пункті, адже важливим
пріоритетом діяльності Програми є
підвищення
рівня
використання
цифрових
інструментів
у
роботі
муніципалітетів, цифровізація всіх сфер
життєдіяльності громади. З 1 вересня
школи цифрових громад Волині, що
співпрацюють із Програмою EGAP,
почали використовувати електронні
щоденники й журнали.

Від самого початку карантину
онлайн-заходи
допомагали
школам
з організацією дистанційного навчання.
Зокрема, відбулося 6 вебінарів для
освітян та представників муніципалітетів
Цифрових
Громад.
Вони
були
спрямовані на підвищення цифрових
навичок і вмінь задля використання
цифрових технологій та віддаленої
роботи під час карантину. Вебінари для
освітян Програми EGAP зосередилися

Хто подав історію:
Марія Ємельяненко

http://bit.ly/39nqOE2

Програма EGAP

13

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ПРО ШКІДЛИВІСТЬ КУРІННЯ
В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
м. Луцьк, Волинська область
У
період
поширення
коронавірусу важливо берегти легені. За
даними ВООЗ люди, які палять, важче
переносять цю хворобу. Однак в
інформаційному просторі поширилися
фейки, що курці легше справляються
з хворобою. Тому громадські організації
звернулися
до
Луцької
міськради

з проханням розмістити соціальну
рекламу на своїх площинах. Проєкт було
реалізовано
спільно
з
Луцькою
міськрадою, Волинським обласним
центром
громадського
здоров'я
і Центром демократії та верховенства
права.

Хто подав історію:
Оксана Ютовець

http://bit.ly/2LABLtM

Всеукраїнська
кампанія
«Молодь вільна від куріння»

«ДІТИ — ДРАЙВЕРИ ЯКІСНИХ ЗМІН»
м. Луцьк, Волинська область
«Дітям та молоді потрібна лише
можливість, щоб змінити світ», — під
таким гаслом реалізує соціальний
проєкт «Діти — драйвери якісних змін»
ГО «Християнська Асоціація молодих
людей та сім’ї ХРАМ — YMCA» в
партнерстві з управлінням соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької
міськради.
Мета проєкту — розвивати в дітей
упевненість у своїх силах, креативне
мислення, соціальну відповідальність,
самостійність, співчуття та увагу до світу.
Учасники працювали над ідеєю для
вирішення однієї з проблем школи чи
громади відповідно до цілей сталого
розвитку ООН та презентували її на
Міжнародному дитячому саміті «Я можу»,
який відбувся з 26 до 30 листопада
2019 року в Римі, Італія.
Протягом
двох
місяців
діти
готувалися до поїздки. На перших

тренінгових заняттях визначилися з
проблемою, яку вважають актуальною і
над вирішенням якої хочуть працювати
на рівні своїх шкіл та взагалі шкіл міста, —
булінг.
Протягом 28 та 29 листопада діти
ділилися
досвідом
громадських
активностей
у
своїх
країнах
і
презентували
проєкти,
покликані
змінити світ на краще. Дитячі розробки
стосувалися переважно двох напрямів:
соціального
й
екологічного.
Крім
офіційної частини саміту, під час якої
делегати ділилися корисним досвідом і
спілкувалися з Папою Франциском, вони
відвідали визначні місця й музеї Риму.
Участь у саміті стала можливою завдяки
фінансовій підтримці ТОВ «Кромберг енд
Шуберт Україна Лу» та організаційній
підтримці Луцької міськради.

Хто подав історію:
Тамара Бондарук

http://bit.ly/2XHRsCp

відділ соціальних проєктів
управління соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Луцької міської ради
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ПРОЄКТ «ПОДАРУЙ ТУРИСТУ МІСТО»
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
ГО
«Агенція
розвитку
«Урбаністичне
місто»
подала
на
конкурс «Громадський бюджет» проєкт
«Подаруй туристу місто», який став
одним із переможців. Його підтримали
містяни
1012
голосами.
Проєкт
реалізували за підтримки управління
економіки виконкому Криворізької
міськради спільно з КП «Інститут
розвитку міста Кривого Рогу».
Утілювали
проєкт
протягом
2019 року. Його метою було підвищити
обізнаність
працівників
сфери
гостинності
(таксистів,
офіціантів,
готельєрів та інших) із туристичними

атрактивними об’єктами Кривого Рогу й
навчити презентувати їх гостям міста.
Для цього провели три хвилі триденних
тренінгів,
у
яких
узяли
участь
представники
23
суб’єктів
господарювання (понад шістдесят осіб:
восьми готелів й одного хостела, десяти
ресторанів, двох сервісів таксі та двох
туристичних агенцій). Для учасників
улаштували екскурсію містом, щоб вони
на власні очі побачили ті об’єкти, про які
розповідатимуть
клієнтам.
За
результатами навчання відбувся конкурс
«Об’єкт, дружній до туриста»: обізнаність
учасників перевірили «таємні клієнти».

Хто подав історію:

https://cutt.ly/nhjzD2e
https://cutt.ly/KhjzJdT
https://cutt.ly/fhjzLAO

Тетяна Підпалько

ГО
«Агенція
розвитку
«Урбаністичне місто»

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ
В КРИВОМУ РОЗІ НА 2016–2020 РР.
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
міськвиконкому
Кривого
Рогу
й
КП «Інститут розвитку міста
Кривого Рогу».
Члени робочої групи розробили
основні положення Програми й заходи,
які
охоплюють
аудит
туристичних
ресурсів, розроблення екскурсійних
маршрутів,
розвиток
туристичної
інфраструктури, рекламно-інформаційну
складову тощо.

Програма
розвитку
промислового туризму в Кривому Розі
мала на меті перетворити місто на
туристичний
центр,
що
цілком
обґрунтовано, адже воно налічує майже
250
промислових
об’єктів
(шахти,
кар’єри, гезенки, штреки, штольні, робочі
поселення тощо). Проєкт реалізували
ГО «Туристичний центр «Кривбастур»
спільно з управлінням економіки

Хто подав історію:

http://bit.ly/3bprf3v

Володимир Казаков

ГО «Туристичний центр
«Кривбастур»
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ПРОГРАМА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ПОСТРАЖДАЛИХ
УНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
м. Кривий ріг, Дніпропетровська область
Команда ГО «Егіда – Центр» на
початку 2019 року провела масштабне
дослідження потреб родин, у яких є діти,
постраждалі внаслідок військових дій. Ці
результати лягли в основу програми, яку
24
грудня
2019
року
затвердила
Криворізька міськрада.
Це перша така програма в Україні.
За нею діти коштом міського бюджету
одержуватимуть:
щорічну
грошову
виплату 5000 грн; безкоштовний проїзд у

міському
транспорті;
безкоштовне
харчування
в
школі;
безкоштовні
оздоровчі програми; 50% компенсації
витрат на дитячий садок; компенсацію
витрат на лікування в межах 9000 грн на
рік. До робочої групи з впровадження
проєкту увійшли фахівці й керівники
виконавчого комітету міської ради,
представники
громадськості
та
експерти.

Хто подав історію:

http://bit.ly/3oCZDeM
http://bit.ly/3ozEkuK
http://bit.ly/3q8UwTZ

Лариса Сидоренко

ГО «Егіда – Центр»

ПРОЄКТ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ З
СИНДРОМОМ ДАУНА
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
БО
«Криворізька
міська
організація допомоги дітям і людям з
синдромом
Дауна
«Сонячні
діти
Криворіжжя»
була
учасником
святкування Днів Європи в Україні.
Локацію
організації
представляла
«сонячна кав’ярня», де молодь із
синдромом Дауна пригощала всіх охочих
кавою.
На зібрані кошти видали два
інформаційні посібники — «Медичний
протокол
про
синдром
Дауна»
(безкоштовно роздали серед медиків
Кривого Рогу) та «Мамо, дай мені шанс»
(роздали в перинатальних центрах,
пологових будинках і педіатрам). Перша
брошура призначена для лікарів і батьків
та містить інформацію про супутні
захворювання людей із синдромом
Дауна, рекомендації, як часто проходити
обстеження, на що звертати увагу

в перші місяці життя дитини та впродовж
усього життя. Інша брошура — для
молодих батьків, у яких народилася
дитина (чи, імовірно, після народження
отримає статус дитини з інвалідністю) із
діагнозом синдром Дауна.
Місцева влада підтримує акцію
«Lots оf Socks» від БО «Криворізька міська
організація допомоги дітям і людям із
синдромом
Дауна
«Сонячні
діти
Криворіжжя», яка відбувається щороку
до
Міжнародного
дня
людей
із
синдромом Дауна. Впродовж двох років
організації дають змогу розміщувати
соціальну
рекламу
на
білбордах
і сітілайтах напередодні Міжнародного
дня
людей
із
синдромом
Дауна
й впродовж жовтня — Всесвітнього
місяця поінформованості про синдром
Дауна.

Хто подав історію:
Наталія Мельничук

http://bit.ly/38vvtVl

БО
«Криворізька
міська
організація допомоги дітям і
людям з синдромом Дауна
«Сонячні діти Криворіжжя»
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МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ENERGY FEST НОВА
ГЕНЕРАЦІЯ»
м. Зеленодольськ, Дніпропетровська область
як 4000 глядачів і понад 1000 учасників із
громади й всього регіону (гурти,
спортивні команди, тренери із суспільно
важливих тем, майстри handmade та
інші). 2019 року на фестивалі встановили
Національний рекорд України для
громади (найбільше панно з паперових
склянок у техніці скетчинг). 2020 року
фестиваль не відбувся через карантинні
обмеження.
Команда також готує Дні молоді в
червні й майже щотижня влітку збирає
спільноту на кіно просто неба в парковій
зоні міста.

Молодіжний фестиваль ЕNERGY
FEST відбувся 2018 та 2019 року. Головні
організатори
—
БФ
«АМЕР»
м. Зеленодольська» й Зеленодольська
міськрада спільно з БФ «Агенція
місцевого економічного розвитку м.
Зеленодольська».
До
оргкомітету
фестивалю
увійшли
представники
організаторів,
а
також
молоді,
волонтерської
спільноти,
місцевого
бізнесу
й
різних
бюджетних
і комунальних установ міста та громади.
Щороку подія збирала до 100
активних
волонтерів
різного
віку
(переважно молодь до 30 років), не менш

Хто подав історію:

http://bit.ly/3nAztrI

Юлія Стадник

БФ «Агенція місцевого
економічного
розвитку
м. Зеленодольська»
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ФЕСТИВАЛЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
м. Кривий ріг, Дніпропетровська область
У грудні 2018 року під час
Всеукраїнського тижня прав людини
відбувся Фестиваль прав людини на базі
Криворізького економічного інституту.
До події долучилися майже 150 осіб:
представники різних закладів освіти,
громадських
організацій
та
правозахисники. Фестиваль реалізували
за підтримки Криворізького місцевого
центру
з
надання
безоплатної
вторинної правової допомоги, ГО
«Об'єднання
відповідальних
громадян»,
ГО
«Волонтерська
платформа», закладів освіти та інших
громадських організацій.
На
фестивалі
презентували
громадські ініціативи, ГО поширювали
буклети про свої послуги, розповідали
про інструменти місцевої демократії,
юристи консультували всіх охочих,

тривав марафон підписання листів на
захист
прав
людей.
Організували
виставку соціального плаката «Я маю
право» й виставку «Історія прав людини».
У
другій
частині
ГО «Правозахисна група «Січ» розповіла
про платформу «Національний індекс
прав людини», далі були тренінги
з різних тем і «жива бібліотека» від ГО
«Об’єднання відповідальних громадян».
Учасники
«живої
бібліотеки»
—
представники різних соціальних груп
(людина
з інвалідністю,
звільнений із місць позбавлення волі,
ром, людина з ВІЛ тощо). Люди
спілкуватися й ставили запитання. На
фестивалі чи не вперше
в такому
широкому форматі говорили про права
людини.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3nwvcG0
https://bit.ly/39gYR0G

Наталя Кожем’яка

відділ правопросвітництва
та надання безоплатної
правової
допомоги
Криворізького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
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КОНКУРС СОЦІАЛЬНОГО ПЛАКАТА
м. Кривий ріг, Дніпропетровська область
Конкурс соціального плаката на
тему прав людини започатковано ще
2016 року на базі однієї зі шкіл Кривого
Рогу;
відбувається
за
підтримки
Криворізького
місцевого
центру
з надання безоплатної вторинної
правової
допомоги,
ГО
«Фонд
«Професійний
розвиток»
та
ГО
«Волонтерська платформа».
За час існування проєкт став
загальноміським, участь у ньому за три
роки взяли майже двісті активних

студентів і школярів. Кожен конкурс
завершувався то відкриттям виставки
соціального плаката у виставковому
центрі, то правовим квестом у ЦДЮТ
«Дружба»,
де
школярі
змагалися
в знаннях і вправності. Залучено понад
десять
організацій-партнерів:
громадські
організації,
департамент
освіти, заклади середньої та вищої
освіти.
У
результаті
організовано
виставку
робіт
дітей.
Плакати
демонстрували на п’яти великих подіях.

Хто подав історію:
Наталя Кожем’яка

https://bit.ly/3sb29ey
https://bit.ly/3bB5Ns6

відділ правопросвітництва
та надання безоплатної
правової
допомоги
Криворізького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги

20

21

11 СПІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ ПРОТЯГОМ 2018–2020 РР.
м. Дружківка, Донецька область
Результатом
співпраці
із
громадськістю є реалізація багатьох
спільних
проєктів:
мікропроєкт
«Запорука
безпеки
громади
—
освітлене місто. Улаштування системи
автономного
електроосвітлення
пішохідних переходів та місць зупинки
транспорту
в
м.
Дружківка»;
8 загальноосвітніх шкіл міста одержали
установки системи очищення води
й місткості для питної води; мікропроєкт
зі встановлення 9 лайтбоксів у місті із
соціальною інформацією; фестиваль
Druzhkivka Urban Fest; проєкт «Здорову
жінку — в Дружківку»; проєкт «EasyWay:
безпечний та комфортний автобусний
рух у Дружківці»; розміщення майже
500 видів QR-кодів, фандрейзингова
кампанія
—
23
закладам
освіти
Дружківки передали подарунки в межах
проєкту «Громада діє на шляху до мрії»;
проєкт «Здорова громада»; єдиний
у
Донецькій
області
громадський
хромакей. ГО «Фундація підтримки осіб
старшого віку «Вік щастя» активно
працює з громадянами літнього віку
задля підвищення медійної грамотності.
З лютого 2019 року впроваджують єдину
систему відкритих бюджетів Open School
in UA, що дає змогу вести облік
благодійних внесків, звітувати про всі

витрати й візуалізувати бюджети. Це
онлайн-система: можна бачити не лише
обсяги й напрями бюджетного та
позабюджетного фінансування закладів
освіти міста, а й потреби, що існують
у навчальних закладах.
У Дружківці створили Профіль
громади. Це той документ, що визначає
напрям руху для спільної роботи органів
місцевого
самоврядування
й громадського сектору. У грудні 2019
року в місті відбувся Форум місцевого
розвитку, який зібрав представників
громадянського суспільства Донецької
та Луганської областей.
З травня 2020 року для швидкого
інформування
мешканців
створили
мобільний застосунок «Smart місто». На
стадії реалізації проєкт «Від участі до дії»
від ГО «Нова Дружківка» за підтримки
Європейського фонду за демократію
(EED).
Презентували
інноваційне
Положення про механізм публічних
консультацій із громадськістю під час
планування
громадських
просторів,
проводять
фокус-групи
в
межах
реалізації
грантового
проєкту
«Громадська безпека у фокусі» задля
ознайомлення
з
результатами
комплексного цільового дослідження
компонентів безпеки в Дружківці.

Хто подав історію:
Ірина Мамцева

http://bit.ly/3oyF8A9
http://bit.ly/2LGnziM
http://bit.ly/38xLGJC

відділ з інформаційних та
внутрішньополітичних
питань Дружківської
міської ради
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АНТИКРИЗОВИЙ МЕДІАЦЕНТР
м. Дружківка, Донецька область
інформацію, не покидаючи робочого
місця та не наражаючи на небезпеку
здоров’я. У межах проєкту також зняли
двадцять відеороликів про те, як місцева
влада
запобігає
поширенню
коронавірусної
інфекції
(обробка
транспорту, дезінфекція під’їздів, доріг
тощо). Це допомогло уникнути паніки й
міфів про бездіяльність влади. Кількість
опосередкованих
вигодоотримувачів,
яких було охоплено в результаті
реалізації проєкту — 24 926; кількість осіб,
яких буде охоплено інформаційною
кампанією в результаті реалізації —
57 415.

Задля інформування громади під
час
карантинних
обмежень
через
пандемію
протягом
травня-червня
2020 року двічі на тиждень Дружківська
міськрада в співпраці з ГО «Нова
Дружківка» за фінансової підтримки
Програми ООН з відновлення та
розбудови миру давала брифінги
наживо, щоб інформувати мешканців
про заходи, яких уживають на виконання
постанови
КМУ
про
запобігання
COVID-19.
Спільно провели 17 прямих ефірів,
які транслювали на фейсбук-сторінці
громадської
організації:
http://bit.ly/3sdF0YN. Містяни дізнавалися
новини й ставили запитання спікерам.
Журналісти ЗМІ швидко отримували

Хто подав історію:
Ірина Мамцева

http://bit.ly/39ifNEc
http://bit.ly/3bxmZPl

відділ з інформаційних та
внутрішньополітичних
питань Дружківської
міської ради

ПРОЄКТ «ЗДОРОВА ГРОМАДА»
м. Дружківка, Донецька область
приймання пологів у жінок, котрі мають
вірусні
захворювання
(зокрема
COVID-19), палату для збереження
вагітності кризових жінок і жінок, які
мають
вірусні
захворювання;
тренінговий
простір
«Академія
здоров’я». Із серпня 2020 року із
дотриманням
карантинних
вимог,
освітній центр працює для родин, які
очікують на поповнення, а також тут
навчають
студентів
і відбуваються
наради медиків, які працюють у
Центральній міській лікарні.

Проєкт
«Здорова
громада»
реалізувала ГО «Україна можливостей»
за підтримки Дружківської міськради
й КНП «Центральна міська клінічна
лікарня» Дружківської міської ради.
Проєкт реалізований за фінансування
програми ООН із відновлення та
розбудови миру та місцевого бюджету.
У
межах
проєкту
створено:
спеціалізований
кабінет
лікування
патологій шийки матки — жінки
Дружківської громади тепер отримують
спеціалізоване лікування безкоштовно
на базі жіночої консультації; палату для

Хто подав історію:
Світлана Агаджанян

https://bit.ly/2XseYmH
http://bit.ly/3nC7XtY
https://bit.ly/3oFCFnC

ГО «Україна можливостей»
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ПРОЄКТ «ЧАС ПЕРЕСТАТИ ІМІТУВАТИ СПІВПРАЦЮ
ГО ТА ПРАВООХОРОНЦІВ»
м. Костянтинівка, Донецька область
підбивала підсумки діяльності за сім
днів, а також спільно ухвалювали
резолюції з удосконалення роботи
правоохоронців і місцевих мешканців.
Такі зустрічі стали майданчиком для
поширення інформації, реагування на
неї з боку правоохоронців та розгляду
справ
у
динаміці.
Журналісти
висвітлювали подію в ЗМІ й соцмережах.
Щокварталу відбувалися зустрічі також із
прессекретарем суду.

На хвилі піднесення співпраці
правоохоронців і громадськості після
звільнення частини Донеччини 2014 року
ГО
«Бахмат»
разом
з
іншими
неурядовими
організаціями,
громадською
радою
при
міськвиконкомі,
Костянтинівським
відділенням поліції з 2015 до 2020 року
реалізували проєкт «Час перестати
імітувати
співпрацю
ГО
та
правоохоронців».
Щотижня відбувалися громадські
слухання для всіх охочих, на яких поліція

Хто подав історію:

http://bit.ly/2LFEja8

Володимир Березін
ГО «Бахмат»

ПРОЄКТ «БЕЗПЕЧНИЙ РАЙОН»
смт Велика Новосілка, Донецька область
З 2019 року впроваджують проєкт
«Безпечний район» за підтримки
ГО
«Селищне товариство греків «Великий
Янісоль»,
Великоновосілківської
районної ради й місцевої поліції.
У межах ініціативи в смт Велика
Новосілка встановили 32 «розумні
камери»: поблизу двох шкіл, дитсадків
і
професійного
ліцею.
Серверне
обладнання міститься у відділенні
поліції, де зберігають записи з камер
спостереження. Крім того, установлено

обладнання для перегляду онлайн на
пульті чергового поліції.
На
сьогодні
за
рішенням
селищної і сільських рад, свідомих
мешканців та підприємців усі охочі
можуть
установлювати
камери
спостереження в громадських місцях
і під’єднувати їх до сервера. У результаті
проєкту вже зменшилася кількість
випадків вандалізму, що й було його
ключовим завданням.

Хто подав історію:
Андрій Халабузар

ГО «Селищне товариство
греків «Великий Янісоль»,
депутат
Великоновосілківського
ОТГ

http://bit.ly/3bFVN19
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ВІДКРИТТЯ ТВОРЧОЇ СТУДІЇ RADIO DJA
м. Соледар, Донецька область
ГО «Радіо Джа» за сприяння
партнерів, серед яких місцева влада
м.
Соледара,
Програма
ООН
із
відновлення та розбудови миру, рух
«Будуємо
Україну
Разом»,
БФ
«Львівська освітня фундація» і проєкт
«Мірополіс», відкрила творчу студію в
Соледарі на Донеччині. У ній будь-який
гурт може записати треки, а місцевих
підлітків навчають гри на музичних
інструментах.

Проєкт тривав два тижні з 9 до
22 серпня 2020 року. На завершення
відбувся фестиваль «Відкриття творчої
студії Radio Dja», який планують зробити
щорічним. Тож тепер у Соледарі є
майданчик для реалізації творчих ідей,
навколо якого згуртовано молодь міста.

Хто подав історію:
Антон Шваник

http://bit.ly/3hZRRcC

ГО «Radio Dja»

БАТЬКІВСЬКА РАДА КРАМАТОРСЬКА
м. Краматорськ, Донецька область
Перейнявши
досвід
Кропивницького,
Батьківську
раду
Краматорська створили 2020 року
спільно з виконкомом Краматорської
міськради.
Установчі
збори
через
карантинні
обмеження
відбулися
в онлайн-форматі в березні.
За
деякий
час
існування
Батьківської
ради
Краматорська
опинилося
під
загрозою:
деякі
з депутатів Краматорської міськради

намагалися скасувати рішення про
затвердження її персонального складу.
Проте батьки й члени Громадської ради
Краматорська влаштували пікет на сесії
і захистили можливість брати участь в
ухваленні
рішень,
які
стосуються
навчання їхніх дітей, щоб покращувати
освітні процеси в Краматорську. Наразі
Батьківська рада Краматорська працює
ефективно й без перешкод.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3i2esFc

Юлія Володченко
Громадська рада
Краматорська
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ІСТОРИЧНА ІГРОТЕКА «МІЦЬ»
м. Житомир, Житомирська область
Історична ігротека «МІЦЬ» — цикл
неформальних уроків, які формують
патріотизм у дітей і молоді, а також
допомагають через гру підготуватися до
ДПА й ЗНО з історії. Проєкт підтримало
управління в справах сім'ї, молоді та
спорту
Житомирської
міськради,
а безпосередньо втілювала в життя ГО
«Молодіжний інтеграційний центр».
Учасники вивчали історію, граючи
в настільні ігри. У проєкті взяли участь
приблизно 26 школярів і студентів міста.

Протягом травня-червня 2019 року
координатори провели 8 тренінгів-ігор,
на яких презентували 18 настільних ігор
на історичну тематику.
У
результаті
учасникиодинадцятикласники успішно склали
ЗНО з історії України (в діапазоні
180–195 балів). Успіхом стало й те, що до
проєкту долучилася не лише учнівська,
а й студентська молодь, яку зацікавив
формат.

Хто подав історію:

http://bit.ly/2K89M4m
https://bit.ly/2K4vCFT

Дмитро Ткачук

ГО «Молодіжний
інтеграційний центр»
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БЕЗПЕЧНА ВЕЛОІНФРАСТРУКТУРА В ЗАПОРІЖЖІ
м. Запоріжжя, Запорізька область
Після
довгих
перемовин
із
виконавчою владою Запоріжжя про
проєктну документацію на будівництво
велосипедної інфраструктури 2018 року
ГО «Спільно HUB» запропонувала
заступникові мера Запоріжжя відвідати
разом Велофорум в Івано-Франківську —
міжнародну конференцію з розвитку
велосипедного
транспорту.
Там
відбулося знайомство з експертами зі
сталої мобільності й велотранспорту, які
допомогли спланувати, як має рухатися
процес задля затвердження на рівні
Запоріжжя.
У грудні 2019 року Програму
розвитку
велоінфраструктури

Запоріжжя
ухвалили,
згодом
скоригували на 2020 і 2021 роки. Перший
і дуже важливий крок із розроблення
Концепції розвитку велоінфраструктури
Запоріжжя відбувся 2019 року із
залученням усіх зацікавлених сторін.
Концепцію ухвалив депутатський корпус
на сесії в жовтні 2019 року як
основоположну,
рекомендовану
до
виконання. На сьогодні триває робота
над проєктною документацією, а також зі
стейкхолдерами, аби залучити кошти на
Програму розвитку велоінфраструктури
на 2021 рік — і відбулося довгоочікуване
будівництво
безпечної
велоінфраструктури в Запоріжжі.

Програма розвитку велоінфраструктури Запоріжжя на 2019–2021 роки:

Хто подав історію:

http://bit.ly/35xjDIe
https://bit.ly/3qc44xQ
https://bit.ly/3nydhyw

Ганна Дворна

ГО «Спільно HUB»
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ПЛАТФОРМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ «ШКОЛА
САМОВРЯДУВАННЯ #OPENSCHOOL»
с. Чернігівка, Запорізька область
Проєкт утілювали ГО «Платформа
розвитку
Діалог.
Дія.
Добробут»
і
Чернігівська
селищна
рада
Чернігівського
району
Запорізької
області. У липні-серпні 2020 року
тривала інформаційна кампанія про
роботу
Школи
самоврядування.
Залучено
чотирьох
волонтерів
і поширено 120 інформаційних листівок
серед мешканців громади, а також
проведено
онлайн-опитування
про
комфорт проживання в населених
пунктах громади та знання інструментів
громадської участі.
17 листопада в бібліохабі ХАБ-Л
відбулася
фінальна
подія,
що
підсумувала серію тренінгів, проведених
у межах проєкту «Створення платформи
неформальної
освіти
«Школа
самоврядування #OpenSchool».

Загалом же відбулося 5 заходів
(консультацій, тренінгів), онлайн-тренінг,
у яких узяли участь 88 учасників із
7
населених
пунктів;
реалізовано
7 соціальних ініціатив; сесією селищної
ради затверджено Положення про
Молодіжну раду, сформовано ініціативну
групу з організації установчих зборів для
формування Молодіжної ради; подано
проєкт рішення селищної ради для
затвердження сформованого складу
Молодіжної ради; зібрано й подано
16 пропозицій до Плану соціальноекономічного розвитку ОТГ (благоустрій
селища, організація дозвілля); подано
план заходів з організації дозвілля для
внесення до річного плану роботи
бібліохабу (вже стартувала ініціатива
літературних вечорів).

Хто подав історію:
Юлія Ковтун

http://bit.ly/2MO3hEB
http://bit.ly/39nAdeO

ГО «Чернігівська громада
Запорізької області»

.
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МОЛОДІЖНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТОКМАКА
м. Токмак, Запорізька область
З грудня 2019 року Молодіжне
телебачення Токмака активно працює
з молоддю й для неї, уже з’явилося
65 сюжетів. Проєкт реалізовано за
підтримки
виконавчого
комітету
Токмацької міськради й Молодіжної
ради.
Учасники
Молодіжного
телебачення взяли участь у глобальній
інноваційній
програмі
для
молоді
UPSHIFT Online, мета якої — дати змогу
підліткам і молоді розвивати професійні
навички й заснувати власне соціальне
підприємство. До команди від Токмака
увійшли представники Молодіжної ради

при виконавчому комітеті Токмацької
міськради. Фінансування проєкту буде
в межах 60 000 грн, кошти витратять на
обладнання
для
робочої
студії
Молодіжного
телебачення
Токмака
й створення сайту.
Крім того, на конкурсі «Teenаgares
VS COVID-19», який організувала команда
Ukrteensciens
за
підтримки
Міжнародного фонду «Відродження»,
члени Молодіжної ради Владислав
Кошель презентували ідею створення
Молодіжного телебачення
в місті й
здобув
третє
місце
в
категорії
«Соціальний проєкт».

Хто подав історію:

Наталя Криворучко,

радниця міського голови
при виконавчому комітеті
Токмацької міської ради

http://bit.ly/2MUb9Vi

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ, НАУКИ ТА
КУЛЬТУРИ «ФАЙНОКРАЙ»
м. Запоріжжя, Запорізька область
Фестиваль
«Файнокрай»
як
міжнародний інтеграційний конкурсноосвітній проєкт із безкоштовною участю
існує з 2011 року. Подія відбувається за
підтримки департаменту освіти і науки
Запорізької ОДА, Міністерства молоді
та
спорту
України,
Міністерства
культури та інформаційної політики
України, ГО «Запоріжжя. Платформа
спільних дій» та інших.

Щороку
«Файнокрай»
збирає
кілька тисяч гостей і учасників. Його
фінал
традиційно
проходить
у
центральному парку Запоріжжя (окрім
2020 року). Крім конкурсно-концертної
програми,
відбуваються
тематичні
виставки, ярмарки професій, творчі й
наукові
лабораторії,
організовують
родинні конкурси та безкоштовні освітні
активності, наприклад курси жестової
мови.

Хто подав історію:

Олександр Кахай

http://bit.ly/39eoVcE
http://bit.ly/3bFXw6D

Запорізька обласна
молодіжна організація
людей з порушенням слуху
«Наше щасливе життя»
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ФЕСТИВАЛЬ ФІЛЬМІВ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ТОВАРИСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Запоріжжя, Запорізька область
і
культурні
традиції
нацменшин
Запорізького регіону. Кожен фільм
презентують
представники
національно-культурних товариств.
Подія має на меті збереження
й розвиток традицій національних
культур,
формування
культури
спілкування
представників
різних
національностей,
налагодження
культурних зв’язків і творчої співпраці.

Фестиваль фільмів національнокультурних товариств відбувається в
Запоріжжі вже втретє. Цей проєкт
реалізують
спільно
департамент
культури, туризму, національностей та
релігій Запорізької ОДА, КУ «Обласний
методичний
центр
культури
і мистецтва» Запорізької облради
й Асоціація національних меншин
Запорізької області.
У
програмі
фестивалю
—
любительські
стрічки
про
історію

Хто подав історію:
Павло Мяло

http://bit.ly/2MO3JCN
https://bit.ly/3nFx932

управління
міжнаціональних відносин
Департаменту культури,
туризму, національностей
та релігій Запорізької
обласної державної адміністрації

32

ФОРУМ «МІСТА, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ: НОВІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»
м. Мелітополь, Запорізька область
Павлограда
й
Токмака
підписали
Декларацію про створення Української
мережі міст, що навчаються. Мережа
координуватиме дії міст задля реалізації
стратегії навчання впродовж життя. Роль
Секретаріату виконує ГО «УАМН».
На
2018
рік
Нікополь,
Новояворівськ і Павлоград також стали
членами Глобальної мережі ЮНЕСКО
міст,
що
навчаються.
Протягом
2019–2020 років до Української мережі
міст, що навчаються, приєдналися Суми,
Львів
і Полтава, які підготували
заявки до Глобальної мережі ЮНЕСКО
міст, що навчаються.
Визнанням прогресу Мелітополя
в утвердженні цінності освіти впродовж
життя стало номінування на Премію
UNESCO Learning City Award-2019. Серед
десятьох міст-лауреатів з усього світу,
зокрема Данії, Китаю, Греції, Єгипту,
Малайзії, Нігерії, Колумбії, Мексики
й Кореї, є і український Мелітополь.
Команда ГО «УАМН» упевнена, що цього
визнання досягнень міста не було б без
плідної співпраці представників різних
секторів — громадськості, освітян і
науковців, а також представників органів
державної влади.

27–28 жовтня 2017 року в Мелітополі
відбувся Форум «Міста, що навчаються:
нові можливості для розвитку громади»,
який
ініціювала
ГО
«Українська
асоціація міст, що навчаються» за
підтримки Мелітопольської міськради.
Подія
пройшла
під
патронатом
Національної комісії України в справах
ЮНЕСКО. До організації долучилися
Міністерство освіти і науки України,
Національна академія педагогічних
наук України, Представництво DVV
International в Україні, департамент
освіти і науки Запорізької ОДА та
виконавчий комітет Мелітопольської
міськради.
Мелітополь 2016 року приєднався
до Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що
навчаються, — спільноти прогресивних
міст, які задекларували пріоритетом
місцевого розвитку підтримання освіти
впродовж життя. Відтоді ГО «УАМН»
працює
над
поширенням
досвіду
впровадження концепції «Місто, що
навчається»
на
регіональному
й національному рівнях, аби й інші
українські міста обрали такий вектор.
На
Форумі
представники
Мелітополя, Нікополя, Новояворівська,

Хто подав історію:
https://bit.ly/2MUc73S

Наталя Іванова

ГО «Українська асоціація
міст, що навчаються»
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МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «СІЧ». СИЛЬНІ. ІДЕЙНІ. ЧЕСНІ
с. Витвиця, Івано-Франківська область
Протягом
2018–2019
років
ГО «Сонячна Січ» була учасницею
проєкту «Разом до успіху», який
реалізував БФ «Центр громадських
ініціатив».
У межах проєкту представники
ГО брали участь у тренінгах, а на
завершення долучилися до закритого
конкурсу проєктів між дванадцятьма
громадськими
організаціями

Чернівецької, Івано-Франківської та
Закарпатської областей. На цей конкурс
було
подано
проєкт
створення
молодіжного центру «СІЧ» у селі
Витвиця Витвицької ОТГ. Разом із
місцевою молоддю члени ГО протягом
п’яти
місяців
працювали
над
облаштуванням центру. 28 травня
2019 року центр «СІЧ» відкрили.

Хто подав історію:

http://bit.ly/3bzzj1L
http://bit.ly/3nA2P9V
https://bit.ly/3i47srn

Віталій Кульпа
ГО «Сонячна Січ»

МОЛОДІЖНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ
ФІЛЬМ «МАЛА»
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область
Співпраця ГО «Віолла» з ІваноФранківською міськрадою і Центром
психологічної
допомоги
дітям
«Серденько» триває вже понад п’ять
років. Тому існує спільне розуміння,
діалог та напрацювання ідей.
Восени 2019 року партнери
підтримали
проєкт
створення
молодіжної ігрової короткометражки.
Через карантинні обмеження прем'єра

фільму «Мала» відбулася не в школах
Івано-Франківська, як планували, а
просто неба на великому екрані
23 серпня 2020 року з нагородженням
усіх
учасників.
Стрічку
можна
переглянути
на
YouTube,
короткометражка вже перемогла в
конкурсі «Кращі практики молодіжної
роботи – 2020».

Хто подав історію:

https://bit.ly/2LG8WMF

Мар'яна Циганин
ГО «Віолла»
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ
«REPOST»
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область
Від ідеї журналу для молоді до її
втілення — над усім працювали
студенти Прикарпатських ВНЗ. Коли
надрукували
1000
примірників
пілотного номера, уже за перші три
місяці існування журналу його захотіли
читати в Тернополі, Ужгороді, Луцьку,
Києві, Дніпрі, Нововолинську, Львові,
Червонограді,
Кропивницькому
та
інших містах. До редакції надійшло
понад 50 листів — зі статтями й віршами.
Тож команда зареєструвала видання як

загальнодержавне. На сьогодні світ
побачило сім номерів, готують восьмий.
Щоб залучити до діалогу іноземних
студентів, низку статей переклали
англійською.
Від дня заснування проєкт
підтримують
ГО
«Консалтингові
технології», міський голова ІваноФранківська
й
департамент
молодіжної політики та спорту ІваноФранківської міської ради покриваючи
частину поліграфічні витрати.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3q77Nwq

Мар'яна Циганин,
громадська діячка
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МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК DASHCAMUA
м. Бровари, Київська область
Мобільний
застосунок
dashcamUa перетворює смартфон водія
на смартвідеореєстратор. Щоразу, коли
водій бачить порушення, він може
зберегти
запис
і
через
сервер
dashcamUa
передати
його
з
автоматичною заявою до поліції.
У межах пілотного проєкту із
запуску
системи
dashcamUa
Громадська
організація
«ДешкемЮЕй» звернулася до поліції
Броварів із заявами про порушення
ПДР, які зафіксували за допомогою
мобільного застосунку dashcamUa.
На
додаток
до
застосунку
волонтери розробили зручний шаблон

заяв до поліції про порушення ПДР. Він
містить
максимальну
кількість
інформації, яку збирає мобільний
застосунок (дата, час, точні GPSкоординати місця порушення, наочна
мапа з позначенням місця порушення й
посилання на відеодокази). Заява має
клікабельні лінки, якщо поліцейський
розглядає її в електронному форматі.
Якщо ж заяву роздруковано, то
поліцейський бачить місце події на мапі,
а
відео
з
порушенням
може
переглянути
навіть
на
своєму
мобільному телефоні, відсканувавши
QR-код. Формат заяв тестує броварське
відділення поліції.

Хто подав історію:

http://bit.ly/3nwDvSc

Олексій Афонін
ГО «ДешкемЮЕй»

ДИТЯЧИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ АМАТОРСЬКИХ
КОРОТКОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ «LOVE IS» ДО ДНЯ
ЗАКОХАНИХ
м. Березань, Київська область
П’ять років поспіль у Березані на
Київщині
проходить
Кінофестиваль
аматорських короткометражних фільмів
«Love is» за співпраці влади, громади й
місцевого бізнесу. Щороку в конкурсній
програмі кінофесту — короткометражки
про кохання, зняті школярами. Такі події

заохочують молодь до креативної
діяльності й навчають командної роботи.
Організатори
події
—
Березанська міськрада й БО «Фонд
громади Березані». Ідейна засновниця
кінофестивалю — Ольга Стадник,
завідувачка
Центру
дозвілля
м. Березань.

Хто подав історію:

http://bit.ly/2Xwin3W
https://bit.ly/2XwikoM

Алла Новікова
БО
«Фонд
Березані»
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громади

«БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА»
м. Березань, Київська область
БО «Фонд громади Березані»
звернулася по грантову підтримкою до
Міжнародного фонду «Відродження»,
ІСАР «Єднання» й ТОВ «Баришівська
зернова компанія» і на конкурсних
засадах
отримала
перемогу
та
фінансову
підтримку
заходів,
які
охопили всі ланки громади, сприяли
налагодженню
партнерства
між
представниками органів правопорядку
й громадою Березані та Баришівського
району, превенції правопорушень і
злочинів,
побудові
й
розвитку
відкритого
демократичного
суспільства.
Проєкт реалізували впродовж
2018–2019
років
за
грантовою
підтримкою
Міжнародного
фонду
«Відродження»
в
співпраці
з
Київською
ОДА,
Головним
управлінням
Національної
поліції
Київської
області,
Березанською
міськрадою і Баришівською районною
радою.

До
дев’яти
дитячих
садків
передали набори «Дорожнього руху» й
ігрові костюми учасників дорожнього
руху — летбуки. Відбулися інтерактивні
ігри для вивчення правил дорожнього
руху, ознайомлення з професіями
поліцейського
та
інспектора
Департаменту патрульної поліції.
Фонд спільно з Березанською
міськрадою і відділенням поліції за
грантової підтримки МФ «Відродження»
й ГО ІСАР «Єднання» двічі провів
публічні
обговорення
«Організація
спільних
дій
щодо
безпеки
у
Березанській ОТГ». Учасники дійшли
висновку, що правопорядок і безпека
залежать однаковою мірою від усіх та
потребують
злагодженої
командної
роботи поліції, місцевої влади й самої
громади. Напрацювали план спільних
заходів задля безпеки в Березанській
ОТГ на 2019–2020 роки. Пропозиції
внесли до міської програми.

Хто подав історію:

http://bit.ly/35xo85A
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Алла Новікова

БО «Фонд громади
Березані»
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«МАМ-ЦЕНТР — ПРОСТІР ДЛЯ МОБІЛЬНИХ
АКТИВНИХ МАМ»
м. Новоукраїнка, Кіровоградська область
Проєкт «МАМ-центр — простір
для
Мобільних
Активних
Мам»
реалізований 2018 року за ініціативи
представниць ГО «В єднанні — сила»
і
випускниць
Академії
жіночого
лідерства за фінансової підтримки
«Українського жіночого фонду» та
Новоукраїнської
міської
ради
Кіровоградської
області.
Метою
проєкту є підвищення громадської,
комунікаційної, соціальної активності
й конкурентоспроможності на ринку
праці жінок, які перебувають у відпустці
для догляду за дитиною, завдяки
створенню МАМ-центру на території
Новоукраїнської міської територіальної
громади.
Актуальність
центру
підтвердило масштабне опитування
цільової аудиторії — жінок у декретній
відпустці. Головний меседж проєкту:
«Вагітність — не хвороба, а декретна

відпустка
—
не
втрачений
для
саморозвитку жінки час».
30 листопада 2018 року МАМцентр
відкрився.
Тут
проводять
семінари, тренінги, зустрічі й майстеркласи, покликані допомогти кожній бути
успішною,
мобільною,
конкурентоспроможною
і
самодостатньою жінкою та мамою. За
24
місяці
існування
МАМ-центру
відбулося майже 50 подій. Відвідувачки
об’єдналися в ініціативні групи й
самостійно
втілюють
ідеї.
Так,
ІГ «МолодьДвіж» протягом літа провела
більш як десять заходів для малюків,
жінок, молоді, цілих родин — «Перегони
Мацьоп»,
«Презентація
молодіжних
стартапів», «Родинний етнокемпінг» та
інші. Ще дві ініціативні групи почали
розробляти
локальні
проєкти
для
подання на місцевий щорічний конкурс
мінігрантів «Влада і громада разом».

Хто подав історію:

https://cutt.ly/lhcCewW
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Людмила Білокоз

Новоукраїнська міська
рада
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ПРОЄКТ «ВПЛИВАЙ»
смт Смоліне, Кіровоградська область
У лютому 2020 року задля
підтримки організацій та ініціативних
груп ОТГ спілка «Громадські ініціативи
України»
спільно
з
програмою
«Децентралізація приносить кращі
результати та ефективність» (DOBRE)
оголосили конкурс проєктів «Місцеві
ініціативи для розвитку громади — 2020»,
у
якому
взяли
участь
і
стали
переможцями
представники
Смолінської громади.
Ініціативні громадівці з-поміж
представників ГО «Смолінський актив»
розробили
проєкт
«Впливай:
інструменти громадської участі, які
допомагають зробити нашу громаду

дієвою». Команда планувала багато
культурних заходів для мешканців
громади,
однак
формат
довелося
змінити через карантинні обмеження.
Натомість відбулися чотири онлайн-події
про інструменти участі
в співпраці
зі
спілкою
«Громадські
ініціативи
України» й Агенцією сталого розвитку
«Хмарочос». У вересні ГО «Смолінський
актив» розповіла мешканцям різних
мікрорайонів,
як
використовують
інструменти участі
в інших
громадах; у результаті подано
5
проєктів на бюджет участі й електронну
петицію.

Хто подав історію:

http://bit.ly/35M0Vgr

Роман Тучков

ГО «Смолінський актив»

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ТОЛОКА» В
ПОПЕЛЬНАСТОМУ
Попельнастівська ОТГ, Кіровоградська область
Культурно-освітній
центр
«Толока» облаштовано в будівлі початку
ХХ століття, яка протягом останніх
сімнадцяти років пустувала й почала
руйнуватися. У листопаді 2016 року
громада підтримала ідею створення
культурно-освітнього центру й разом
працювала над її втіленням. У центрі
зібрано
документи,
свідчення
й предмети побуту місцевих мешканців.
Є елементи зброї часів Другої світової

війни й неоголошеної війни на сході
України.
Нині «Толока» — не лише «центр
гостинності» для туристів і краєзнавців.
Тут відбуваються зустрічі, екскурсії,
квести,
семінари,
майстер-класи,
тренінги, конференції для дорослих
і
дітей
за
участі
європейських
й українських експертів із тематики
розвитку громад, сільського зеленого
туризму,
історичної
пам’яті
та
краєзнавчих відкриттів.

http://bit.ly/3oyNjw5
http://bit.ly/3bqeUvS

Хто подав історію:
Тетяна Шоколова

Попельнастівська ОТГ
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КОНФЕРЕНЦІЯ РОЗВИТКУ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА
ЯРМАРОК МЕДОВИКІВ «KROPHONEY FEST»
Медовий ярмарок «KROPhoney
fest»
й
однойменна
конференція
пасічників на території Кіровоградської
регіональної
торгово-промислової
палати відбулися 19 серпня 2020 року. У
події взяли участь майже 100 виробників
медової продукції з Кіровоградщини та
сусідніх областей.
Конференцію організував Центр
інформаційної підтримки бізнесу при
КРТПП
в
межах
ініціативи
ЄС
#EU4Business
за
підтримки
Європейського банку реконструкції та
розвитку в Україні. Співорганізаторами
конференції виступили департамент
агропромислового
розвитку
Кіровоградської ОДА й міська рада
Кропивницького.
Учасники
конференції
обговорили проблеми галузі в Україні та
її
центральному
регіоні:
питання

державної
підтримки
бджолярів,
кооперації і кластеризації господарств,
реалізації продукції бджільництва в
Україні та за її межами. Пасічники
сформулювали низку пропозицій до
уряду, які передали до профільного
міністерства, а також розробили спільну
стратегію розвитку галузі в Україні.
На медовому ярмарку продукцію
представили
25
пасічників
Кіровоградщини. Загальна торговельна
площа становила понад 1800 кв. м.
Організатори
дотримали
вимог
адаптивного карантину. Гості заходили
лише в захисних масках після процедури
скринінгу; на всій території були
дезінфектори для рук й одноразові
рукавички. На заході волонтери ГО «Let's
do it Ukraine» облаштували локацію
сортування відходів із лекціями для
охочих.

Хто подав історію:
Євгенія Ткаченко

http://bit.ly/3i0DLHZ

Центр підтримки бізнесу
при Кіровоградській
регіональній торговопромисловій палаті
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ІНІЦІАТИВА «РОЗУМНА ВЗАЄМОДІЯ»
Кремінська ОТГ, Луганська область
з ОТГ/ОМС та місцевими ГО. Метою
ініціативи
була
діджиталізація
бюджетного процесу на основі участі
й прозорості; створення посадкової
сторінки для участі мешканців.
Протягом
проєкту
відбулася
низка подій (навчальний семінар для
представників ОТГ й ГО з кожної
громади,
інформаційні
кампанії
в
громадах,
навчання
активних
громадян,
оновлення
місцевих
процедур
тощо),
розроблено
та
затверджено 100% місцевих бюджетів2020
(геотегованих
у
спільному
мультисекторальному
просторі
громади)
за
участі
мешканців
і представників трьох секторів, а також
залучено додаткові кошти на місцеві
ініціативи.
Окрім
Кремінної
ОТГ,
разючих
результатів
упровадження
ініціативи "Розумна взаємодія" досягли
в
решті
пілотних
громад.
Це
Дубечненська ОТГ (Волинська область),
Межівська
ОТГ
(Дніпропетровська
область), Рудківська ОТГ (Львівська
область), Тульчинська ОТГ (Вінницька
область)
та
Біленьківська
ОТГ
(Запорізька область).

З 2018 року БФ «Молода громада»
є співвиконавцем Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016–2020 рр.,
зокрема
у сфері розвитку
міжсекторальної
співпраці
за
ініціативою «Розумна Взаємодія» (РВ).
РВ охоплює оригінальні підходи й ІТінструменти,
які
розробляють
за
підтримки фонду. На відміну від
звичайних інструментів
e-Gov/eDem, РВ пропонує використовувати
спільні мультисекторальні простори
громад із залученням громадян, що
значно спрощує мультисекторальну
взаємодію
і підвищує спроможність
громад реагувати на місцеві й глобальні
виклики.
Дистанційне
навчання
державних службовців і посадовців
місцевого
самоврядування
за
програмою онлайн-курсу РВ Урядом
включено до щорічного плану заходів.
Фонд
ініціював
пілотне
впровадження РВ у відібраних місцевих
громадах шести областей України (поза
конкурсом долучилися ще дві громади),
яке тривало з З жовтня 2019 року до
березня 2020 року. Проєкт реалізував
БФ «Молода громада» в співпраці

Хто подав історію:

https://bit.ly/38xKo14

Інна Старічкова

БФ «Молода громада»
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ПРОЄКТ «ІНТЕГРАЦІЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ В ГІРСЬКУ ОБ’ЄДНАНУ
ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ»
м. Гірське, Луганська область
2 вересня 2020 року в Гірській
міській раді відбувся круглий стіл із
питань проєкту «Інтеграція безоплатної
правової допомоги в Гірську об’єднану
територіальну громаду», який об’єднав
представників
місцевого
самоврядування, медіа й активістів.
Проєкт реалізують спільно Гірська
міська рада та ГО «Вибір».
Мета проєкту — наблизити
безоплатну
правову
допомогу
до
мешканців
ОТГ
через
створення

https://bit.ly/38xKo14

комунікації
із
Сєвєродонецьким
місцевим
центром
із
надання
безоплатної
правової
допомоги.
Завданнями проєкту на сьогодні є:
1) інформаційна кампанія проєкту;
2) визначення правових запитів в ОТГ;
3) презентація БПД й первинна правова
допомога від Сєвєродонецького МЦ
в селах;
4) школа параюристів;
5) розроблення й презентація проєкту
програми БПД в громаді;
6) тренінги «Права молоді і поліція» для
учнів навчальних закладів.

Хто подав історію:
Ігор Орел
ГО «Вибір»
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ПОСІБНИК ДЛЯ ШКІЛ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ»
м. Львів, Львівська область
У БФ «Народна Самооборона
Львівщини»
2014
року
тривало
напрацювання
нового
змісту
громадянської і патріотичної освіти в
середній школі. А вже 2017 року завдяки
співпраці з державним видавництвом
«Світ» побачив світ посібник із новою

концепцією історичної та громадянської
освіти — «Захисник України». Тепер
кожна
школа
Львівщини
має
найсучасніші
розробки
уроків
патріотичного
й
громадянського
виховання.

Хто подав історію:

http://bit.ly/2LGp80p

Сергій Хараху

БФ «Народна
самооборона Львівщини»

ПРОЄКТИ «ПІДГОТУЙ ДИТИНУ ГЕРОЯ ДО ШКОЛИ»
ТА «ЖІНОЧИЙ ВИШКІЛ НА ЧЕСТЬ ОЛЕНИ
СТЕПАНІВНИ»
м. Львів, Львівська область
БО «Благодійний фонд Уляни
Кузик»
спільно
з
Львівською
міськрадою реалізували два проєкти. За
першим більш як п’ятдесят майбутніх
першокласників з усієї Львівської області
підготували до школи й навчили базових
навичок, що знадобляться їм у першому
класі.
Другий проєкт —
«Жіночий
вишкіл на Честь Олени Степанівни» —
відбувся 25–27 вересня 2020 року на

навчальній
базі
2-ї
РС
ДУК
ПС
«Едельвейс»
у
селі
Коростів
Сколівського району. Проєкт зібрав
понад тридцять активних дівчат із
Львівщини. Для них провели триденне
навчання та військову підготовку. Захід
відбувся
за
фінансової
підтримки
департаменту
внутрішньої
та
інформаційної політики Львівської ОДА
в межах конкурсу проєктів для інститутів
громадянського суспільства.

Хто подав історію:

http://bit.ly/2K5897x
http://bit.ly/2LIhi69

Уляна Кузик

БО «Благодійний фонд
Уляни Кузик»
».
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СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СУПРОВОДУ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
м. Львів, Львівська область
За
ініціативи
батьків
дітей
з інвалідністю, котрі згодом об'єдналися
в ГО «На крилах ангелів», 2016 року
стартував проєкт інноваційної моделі
супроводу дітей і підлітків з особливими
потребами. Це денний догляд за дітьми
з
психофізичними
порушеннями
розвитку, повний пакет корекційної
підтримки, соціалізація та інтеграція
дітей
у
суспільство.
Крім
того,
допрофесійна
підготовка
підлітків
з інвалідністю задля максимальної
самостійності
й
працевлаштування
в дорослому житті.
До
розроблення
проєкту
долучилися активісти ГО «На крилах
ангелів», ГО «Варта» й платформи
«Право
на
вибір».
Ініціативу
підтримала Львівська ОДА: надала
приміщення
для
двох
освітньосоціально-культурних центрів і гроші
з обласного бюджету.

Уже понад 70 дітей стали
учасниками проєкту. У двох центрах
вони здобувають навички комунікації
і соціалізуються, а до того були ізольовані
вдома. Їхні батьки тепер мають змогу
реалізуватися в професії. На базі
освітньо-соціально-культурного центру
Святого Антонія підлітки з інвалідністю
віком від 10 років здобувають навички
кухаря й офіціанта (допомагає Львівське
вище професійне училище харчових
технологій),
запроваджено
послугу
патронажу під час карантину й канікул.
За
час
існування
проєкту
відбулися
чотири
інклюзивнотренінгових літніх табори для дітей
і батьків (один — міжнародний), створено
Платформу взаємодії і партнерства для
представників
сфери
соціального
захисту, освіти, медицини й права —
Форум «Together for child» (2019 та
2020 роки).

Хто подав історію:
Галина Царьова

http://bit.ly/3qaBgpf

ГО «На крилах ангелів»
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Е-ВЕРСІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВІСНИКА
«АГРОФОРУМ»
м. Львів, Львівська область
Львівська аграрна палата за
підтримки
департаменту
агропромислового розвитку Львівської
ОДА 2015 року виступила ініціатором
створення
електронної
версії
інформаційного вісника «АгроФорум».
У виданні висвітлюють актуальні
новини аграрної галузі, технічні й
агротехнологічні інновації, публікують
звіти про діяльність і стан аграрного
ринку, фахові коментарі експертів,
анонсують події та програми фінансової
підтримки для аграріїв. Крім того, вісник
містить
аналітичні
дослідження

прогнозованого впливу Угоди про
асоціацію з ЄС на розвиток сільського
господарства, вигод і загроз для аграріїв.
Його
читають
виробники
сільськогосподарської
продукції,
районні управління агропромислового
розвитку
Львівської
області,
ОТГ
Львівщини
й
усі
зацікавлені
в
ефективному господарюванні.
Відтепер
«АгроФорум»
поширюють не лише в паперовому, а й
електронному форматі — на безоплатних
засадах. Станом на лютий 2020 року
вийшло 119 номерів.

Хто подав історію:

https://bit.ly/2LK4Q6g

Ігор Вуйцик

Львівська аграрна палата

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ ВИШКІЛ «ЗОЛОТІ
ЛЕВИ». ПАТРІОТИЧНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «УРОКИ
МУЖНОСТІ»
м. Львів, Львівська область
15–21 липня 2019 року на Львівщині
провели військово-патріотичний вишкіл
для дітей «Золоті Леви» й «Уроки
мужності».
Організатором
є
ВП ГО «Правий Сектор» у Львівській
області.
У
межах
проєкту
учасників
навчали: 1) базових знань про систему
оборони й мобілізації України як з боку
держави, так і громадськості; 2) головних

принципів і навичок для першочергових
дій в екстремальних умовах агресії до
прибуття професійних військових сил
оборони; 3) принципів і навичок для
надання
першої
допомоги
в екстремальних ситуаціях. Загалом це
були такі дисципліни: основи поведінки
зі зброєю, тактика бою, домедична
допомога, самозахист та військова
психологія.

Хто подав історію:

https://bit.ly/35vL7hA
https://bit.ly/2K2Zv9p
https://bit.ly/38v0NDE
https://bit.ly/3oBgEGf

Тарас Бобанич

Відокремлений підрозділ
ГО «Правий Сектор» у
Львівській області
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СОЦІАЛЬНО-ЕКСПЕРТНИЙ СУПРОВІД ХВОРИХ ІЗ
ЛЕГЕНЕВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЇХНІХ СІМЕЙ
Львівська область стала першою в
Україні,
де
пацієнти
з
рідкісним
захворюванням
—
легеневою
гіпертензією — і члени їхніх сімей можуть
пройти
реабілітацію:
сеанси
психологічної,
фізичної
реабілітації,
консультації дієтолога.
Стиль життя таких пацієнтів та
їхніх родин після визначення діагнозу
кардинально змінюється. Боротьба з
легеневою
гіпертензією
часто
виснажлива. Тож для покращення

психоемоційного стану вони потребують
реабілітації.
Проєкт реалізували 2018 року
в
Дитячому
центрі
здоров'я
ім. А. Мазуренко. Для 16 учасників
провели
7
групових
сеансів
із
психологом,
реабілітологом/фітнестренером та дієтологом. Завдяки проєкту
учасники: покращили психоемоційний
стан; одержали інформацію про ризики
свого стану й можливості; здобули
навички, як дбати про себе та сім’ю
відповідно до можливостей здоров’я.

Хто подав історію:

http://bit.ly/35sV1Aq

Оксана Куліш

БФ «Сестри Даліли»
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МЕДІАЦЕНТР «NOVA»
Галицинівська ОТГ, Миколаївська область
журнал «Фото та відео. Практичний гайд
для початківців», який вийшов тиражем
200 шт. Цей журнал завдяки легкості
викладу теми може дати чудові поради
з фото та відеомистецтва. А QR-коди
дають змогу читачам переглянути освітні
відеоролики
від
наших
тренерівекспертів.
103 мешканці й гості ОТГ під час
відкриття першого медіацентру в селі
Лимани
й
Кінофестивалю
короткометражок NOVA – завдяки
журналові проєкту «Фото та відео.
Практичний гайд для початківців»
ознайомилися з першою дослідницькою
статтею «Історія розвитку медіаосвіти на
території Галицинівської ОТГ». Статтю
створили завдяки командній роботі
випускників
освітньої
програми
проєкту.
Учасники медіацентру розвинули
навички критичного мислення, уміння
вдало й нестандартно мислити, творчі
здібності та вміння викладати думки
в письмовій і візуальній формах.
Школярі
вдосконалили
мовленнєві навички, спробували себе
в
різних
журналістських
жанрах,
розвивають
дизайнерські,
художні,
організаторські, товариські якості.
Діяльність медіацентру сприяє
приверненню
уваги
дорослих
до
проблем дітей та шкільної молоді
Галицинівської ОТГ.

На базі двох із п’яти шкіл
Галицинівської
ОТГ
відкрито
медіацентри
NOVA,
де
молодь
навчається медіаграмотності й розвиває
шкільну та громадську журналістику.
40 представників молоді п’яти
шкіл Галицинівської ОТГ (по 20 осіб
в одній групі) пройшли 4-модульний
32-годинний
курс
із
громадської
журналістики та фото- й відеомистецтва.
У громаді розроблено типове
положення про діяльність медіацентрів
NOVA, яке вже затвердили педагогічні
ради п’яти шкіл ОТГ.
902 учнів з п’яти шкіл через
соціальні
мережі,
спілкування
з випускниками освітньої програми,
участь у Кінофестивалі короткометражок
NOVA та перегляду всеукраїнських
і регіональних ЗМІ дізналися про нові
можливості для позашкільного дозвілля.
Учні мали змогу стати учасниками
медіацентру.
Завдяки діяльності медіацентрів
у школах сформується нова політика
з підтримки учнівських клубів та
формування
незалежних
учнівських
об’єднань. У школах розпочато гурткову
роботу з журналістики й діяльності
центрів, до штатів освітніх закладів
уведено п’ятьох кураторів медіацентрів.
Завдяки
зусиллям
експертів
і зворотньому зв’язку від випускників
освітньої програми проєкту створено
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НАСТІЛЬНА ГРА «МОНОГАЛИЦИНІВЩИНА»
Галицинівська ОТГ, Миколаївська область
З 14 вересня до 2 листопада 2018
року протягом п’яти днів тривав 20годинний освітньо-просвітницький курс
«Школа агентів змін Галицинівщини»
для
28
представників
молоді
Галицинівської ОТГ. Головною метою
курсу було підвищити обізнаність
молоді з фотомистецтва, роботою в
команді й роллю ігор в інтелектуальній
та інтеграційній площинах розвитку
сільської громади. Навчання відбулося в
Молодіжному
ресурсному
центрі
Галицинівської ОТГ.
Головною тренеркою освітнього
курсу виступила Олена Долгорукова,
тренерка
з
освіти
дорослих,
психологиня
й
медіасекретар
Галицинівської сільської ради. Їй

допомагали Катерина Галєнко й Денис
Гончарук — професійні фотографи,
члени ГО «Клуб сталого розвитку
«Південна ініціатива».
Учасниками
курсу
були
переважно учні шкіл ОТГ й працівники
соціальних та адміністративних установ
громади. За результатами спільної
роботи створили першу настільну гру
Галицинівської
ОТГ
—
«МоноГалицинівщина». 30 листопада
відбувся чемпіонат із цієї гри, який
зібрав майже 40 осіб. Вони апробували
гру й дізнавалися про соціальні,
історичні, культурні та природничі
об’єкти громади, а також про нові
технології розвитку локальної культури.
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ЦЕНТР ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ ОТГ
Галицинівська ОТГ, Миколаївська область
У Галицинівській ОТГ в межах
співпраці ГО «Клуб сталого розвитку
«Південна ініціатива», Галицинівської
сільської ради, Представництва DVV
International в Україні і USAID DOBRE
протягом 2018–2020 років створено
Центр освіти дорослих Галицинівської
ОТГ, який має чотири філії, три майстерні
з пошиття й базу для гончарства.
Громада в партнерстві з ГО «Клуб
сталого розвитку «Південна ініціатива»
розробила цільову програму розвитку
освіти дорослих Галицинівської ОТГ
.

і План дій для покращення відповідної
послуги. За два роки реалізації проєкту
ЦОД
набув
популярності:
навіть
мешканці інших ОТГ та міст України
висловлюють бажання долучитися до
його освітніх програм. 2020 року
відбулися
експрес-курси
«Виклики
сьогодення: пошиття захисних масок»
у
селах
Галицинове
й
Українка,
результатом стало пошиття трьох тисяч
багаторазових захисних масок для
мешканців громади.
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СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 50 КВТ ДЛЯ
КП «ВОДОПОСТАЧАННЯ М. ВОЗНЕСЕНСЬКА»
м. Вознесенськ, Миколаївська область
ГО «Екоклуб» за підтримки МЗС
Норвегії в межах проєкту «Громади
просувають
стійкі
енергетичні
рішення» 2019 року оголосила конкурс
для громад. Метою було об’єднання
представників
бізнесу,
влади
й активістів у громадах, їхнє спільне
навчання
та
втілення
показових
проєктів
сталого
енергетичного
розвитку.
Серед
ста
однієї
заявки
незалежне журі обрало дванадцять
найкращих громад, до їхнього числа
потрапила й заявка з Вознесенська —
про
встановлення
сонячної
електростанції (СЕС) 50 кВт для потреб
водоканалу.
Вона
допоможе

стримувати подорожчання тарифу,
популяризувати
використання
відновлюваної
енергії
серед
мешканців громади й скорочувати
викиди парникових газів, що важливо
в умовах зміни клімату.
Після тренінгу з проєктного
менеджменту й сталого розвитку
громад
команда
з
Вознесенська
допрацювала
заявку
та
стала
переможцем другого етапу відбору.
А вже 15 вересня відбулося відкриття
СЕС за підтримки «ГО «Екоклуб»,
Агентства економічного розвитку
м.
Вознесенськ,
Вознесенської
міськради та КП «Водопостачання
м. Вознесенська».
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ДЛЯ МОЛОДІ»
Галицинівська ОТГ, Миколаївська область
Завдяки
плідній
роботі
тренерів, організаторів, влади та
самих учасників у Галицінівській ОТГ
було впроваджено освітню програму
«Проєктний менеджмент для молоді,
або Перший крок до успішного
впровадження Бюджету участі».
Дві групи з двадцяти учасників,
до яких увійшла молодь із шести сіл
громади,
на
базі
Молодіжного
ресурсного центру й Прибузької філії
Центру освіти дорослих Галицинівської
ОТГ прослухали 43-годинний освітній
курс, який містив 5 модулів:
1. Бюджет участі: крокуючи світом
до
нашої
громади
(історія
виникнення, Положення про
бюджетування
за
участі
громадськості
Галицинівської
ОТГ тощо).
2. Командотворення,
або
тимбілдинг: плідна співпраця
заради успішної участі в конкурсі
та
легкого
впровадження
проєкту (важливість навчитися
делегувати обов’язки, виявляти
довіру, розвивати емоційний
інтелект, працюючи над спільною
справою
в
проєктному
менеджменті та під час конкурсу
в Бюджеті участі).
3. Проєктний менеджмент: від А до
Я
(поетапне
розроблення
проєктних заявок із попереднім
аналізом
потреб
і
бачення
цільової аудиторії).
4. Специфіка
різноманітності
твердих і м’яких проєктів (молодь

5.

громади проаналізувала основні
напрями й тематику майбутніх
проєктів учасників — спорт,
екологія, культура, молодіжна
політика,
виховання
дитини
тощо — для поглибленої роботи
під час зустрічі та програми в
цілому.
Молодь
здобула
додаткові
навички
під
час
ознайомлення з особливостями
написання
проєктів
із
благоустрою,
облаштування
спортивних
і дитячих
майданчиків,
ремонту
в
приміщеннях,
організації
культурно-просвітницьких
та
екологічних заходів, акцій тощо).
Моніторинг
та
основи
комунікаційних стратегій: робота
із
соціальними
мережами
й потенційними стейкхолдерами
для
популяризації
проєктів
(особливості
моніторингу
на
різних
етапах
проєктів
із
залученням
експертів,
представників влади та основи
співпраці зі стейкхолдерами).

Головним результатом освітньої
програми стала активна участь її
слухачів у конкурсі Бюджету участі. За
результатами імплементації програми,
а саме анкетування й інтерв’ю учасників
та
тренерських
спостережень,
її
вдосконалили й розписали доступною
мовою
на
https://galycynivska.dosvit.org.ua/usefulinfo для інших тренерів і громад
України.
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БРЕНД МІСТА «МИКОЛАЇВ — МІСТО НА ХВИЛІ»
м. Миколаїв, Миколаївська область
ГО «МрійДій» розробила бренд
Миколаєва для розвитку туризму.
Однак не просто логотип, а сучасну
айдентику
для
брендування
транспорту, туристичних об'єктів тощо.
Після створення брендбуку організація
передала всі права Миколаївській

міськраді. 9 вересня 2019 року його
офіційно презентували. Новий бренд
віддзеркалює особливість Миколаєва
— міста на хвилі. Велику підтримку
у впровадженні нового бренду в життя
міста надавав мер.
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«МРІЙДІЙ СПІЛЬНОКОШТ» — ЗБІР НА АПАРАТ ШВЛ
ТА ДОПОМОГУ ЛІКАРНЯМ
м. Миколаїв, Миколаївська область
Стаднік допомогли залучити майже
весь активний бізнес міста та регіону
до збору. Створено Резервний фонд
підприємців на боротьбу з пандемією
COVID-19.
За три місяці вдалося зібрати
більш як мільйон гривень на купівлю
апарата ШВЛ та допомогу лікарням.
Крауд-платформа
«МрійДій
Спільнокошт» активно працює. На ній
може
розпочати
збір
будь-яка
громадська організація чи фонд.

ГО
«МрійДій»
об'єднує
соціально
відповідальний
бізнес
Миколаєва.
Так
народилася
ідея
створити міську крауд-платформу, де
до збору коштів на допомогу лікарням
зможуть долучитися не лише учасники
організації, а й просто мешканці міста.
Одночасно вирішено придбати апарат
штучної вентиляції легень разом із
монітором пацієнта.
Миколаївська
облрада
й
очільник
області
Олександр

Хто подав історію:

http://bit.ly/38yxW1e
http://bit.ly/2K3lnS3

Вікторія Онуфрієва
ГО «МрійДій»

57

58

МІСТО КРЕАТИВНИХ ПРОФЕСІЙ
Доброславська ОТГ, Одеська область
Креативна група «Dreams &
Emotions» і Доброславська селищна
рада впродовж 7 липня – 20 вересня
2020 року втілювали проєкт «Місто
креативних професій», щоб розповісти
дітям із маленького містечка про сучасні
креативні професії. До безкоштовного
навчання долучилося багато молоді. У

проєкті презентували такі професії:
блогер, журналіст, фахівець із брендингу,
маркетолог,
дизайнер,
фотограф,
хореограф, креативний візажист та
гример для кіно. Куратори кожного
напряму щотижня проводили уроки, а
також консультували онлайн.
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ПРОЄКТ «ДОРОЖНЯ КАРТА ПОСЛУГ ДОПОМОГИ
РОДИНАМ З ДІТЬМИ ВІД ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ОДЕСЬКОМУ
РЕГІОНІ: НОВІ МІСТА»
Саратський, Ізмаїльський, Подільський райони, м. Южне,
м. Чорноморськ, Одеська область
З 2014 року ГО «Одеська мрія»
опікується актуальними проблемами
дітей, підтримує соціально незахищені
родини Одещини та з 2015 року належить
до складу ГС «Альянс із захисту прав
дітей».
ГО «Одеська мрія» 2019 року
успішно реалізувала проєкт «Дорожня
карта послуг допомоги родинам з дітьми
від
держави
та
інститутів
громадянського
суспільства
в
Одеському регіоні» в Саратському,
Ізмаїльському й Подільському районах,
містах Южне та Чорноморськ, а 2020 року
ініціатива охопила нові міста. Проєкт
переміг на конкурсі від Одеської ОДА в
межах Регіональної цільової програми
сприяння
розвитку
громадянського

суспільства в Одеській області на 2018–
2020 роки.
Головна
проблема,
на
розв’язання якої спрямовано проєкт у
2019–2020
роках,
—
низька
поінформованість
соціально
незахищених верств про можливості
допомоги від інститутів громадянського
суспільства й органів державної влади.
Тож проєкт скоординував дії виконавчої
влади, місцевого самоврядування й
інститутів громадянського суспільства. У
результаті було створено й поширено
дорожню
карту
послуг
допомоги
родинам із дітьми в Одеському регіоні,
аби сім’ї дізналися, куди звертатися в
кризових ситуаціях.
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СТВОРЕННЯ УСАТІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
с. Усатове, Августівка, Маринівка, Іллінка, Одеська область
Навесні 2019 року громадські активісти
Августівщини разом із ГО «Громадський
контроль» у співпраці з місцевою
владою почали активну роботу задля
добровільного й законного об'єднання в
територіальну громаду. Метою було
створення ОТГ за правильною
процедурою об’єднання в громаду та з
урахуванням побажань її майбутніх
мешканців. Активні жителі разом із
представниками ОМС, консультантами
«U-Lead з Європою» спільно провели
семінари з різних конфігурацій
об'єднання (Міжлиманська ОТГ, Одеська
ОТГ та Усатівська ОТГ). Коли час
добровільного об'єднання добігав кінця,
а об'єднання за Міжлиманню не

відбулося, то разом із ГО «Відродження
українського села» розпочали
інформаційно-роз’яснювальну роботу в
Усатівській ОТГ. Її теж координували з
місцевою владою, проводили виїзні
зустрічі з мешканцями майбутньої
громади, де пояснювали переваги
об’єднання, і шукали компроміс із
місцевою владою щодо об’єднання.
Завдяки спільним зусиллям вдалося
заручитися великою підтримкою з
конфігурації Усатівської ОТГ. Завдяки
цьому саме Усатівську ОТГ Одеська
обласна державна адміністрація подала
у своєму перспективному плані до
Кабінету Міністрів України.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3nJiYK6

Наталія Колосова
Ініціативна
законне та
об'єднання»
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ОБЛАСНА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019–2021 РР.»
м. Полтава, Полтавська область
Проєкт розпочався 2018 року, тоді
фахівці ГО «Еколтава» їздили до ОТГ
Полтавської області й розповідали
мешканцям
про
інструменти
відновлення
екосистем,
мінімізацію
твердих побутових відходів, свідоме
споживання, озеленення, відновлення
лісосмуг, збір та утилізацію небезпечних
відходів.
На
початку
2019
року
Полтавська облрада запропонувала
розробити спільний проєкт з ГО
«Еколтава»
й
надала
часткове
фінансування для нього. Так з’явилася
обласна програма «Екологічні ініціативи
Полтавської області на 2019–2021 роки».

довкілля мешканці подають ідею, вона
проходить
конкурсний
відбір
(її
розглядає спеціальна фахова комісія, до
складу якої належать й експерти
«Еколтави»)
та
одержує
50%
фінансування на реалізацію від облради.
Ще 50% мала знайти громада, тобто
місцевий бюджет. Та вже 2020 року
правила
участі
змінили:
відтепер
екологічні
ініціативи-переможці
обираються
шляхом
електронного
голосування. Тож проєкт триватиме й
наступного
року.
Він
сприяє
екологічному просвітництву й виховує
екосвідоме покоління, адже кожен
мешканець громади знає, що робить це
для своїх дітей, їхнього майбутнього
й для планети в цілому.

Громади області дістали змогу
втілювати екологічні задуми в життя. Це
приклад «синергії в дії»: небайдужі до
Про всі екологічні
проєкти, які
започаткувала ГО
«Еколтава», за
посиланням:

Хто подав історію:

Ольга Гладченко

ГО «Суспільний проект
«Еколтава»

http://bit.ly/38vmYJU
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ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ НА БАЗІ
БІБЛІОТЕКИ В СЕЛІ РУНІВЩИНА
с. Рунівщина, Полтавська область
Мешканці
села
Рунівщина
Полтавської області не мали належно
облаштованого простору для різних
видів активності: навчання, комунікації,
гурткової діяльності, дозвілля тощо. Цю
проблему озвучили під час зустрічі
з керівництвом ОТГ на початку 2019 року.
Тож директорка Агенції місцевого
розвитку
разом
із
регіональною
координаторкою CENTREUA Альоною
Гончаренко організували громадське
обговорення ідеї створення такого
простору.
Паралельно
провели
опитування у фейсбуці. За підтримки
Новоселівської сільської ради КУ
«Агенція
місцевого
розвитку
територіальних громад Полтавського
району» втілила в життя проєкт Центру
громадської активності.

Тепер громада має сучасний
простір для розвитку й дозвілля, обміну
думками, генерування ідей та їх
реалізації. Центр громадської активності
фактично став центром суспільного
життя не лише Рунівщини, а й прилеглих
сіл. Головні результати: 1. поєднано
традиційне бібліотечне обслуговування
й сервіс електронної бібліотеки, «живої
бібліотеки»; 2. молодь активізувалася
й долучається до діалогів у Центрі;
3. сільська рада одержала дієвий
механізм співпраці з мешканцями;
4.
зросла
активність
у
сфері
фандрейзингу; 5. за ініціативи мешканців
створено контакт-центр, до якого можна
звернутися по допомогу.

Хто подав історію:

Юлія Попова

http://bit.ly/3i5hQzu
http://bit.ly/3qb8QeI

Новоселівська об’єднана
територіальна громада
Полтавського району
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
с. Рунівщина, Полтавська область
відходів: сьогодні в кожному селі
облаштовано майданчики для збору
відходів у роздільний спосіб, а в школах
встановлено картонні контейнери для
цього.
2. Проєкт охопив 70% населених пунктів
об’єднаної громади, мешканці яких
почали сортувати відходи.
3. Працює три пункти приймання
вторинної сировини (в найбільших селах
—
Божківське,
Новоселівка
та
Рунівщина). До інших сіл за графіком
приїздять представники ГО «Полтава без
сміття» й приймають вторинну сировину
та
транспортують
її
до
місць
перероблення.
4. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища в
громаді.
5. Затверджено програму з благоустрою
і озеленення Новоселівської сільської
ради.
6.
Під
час
реалізації
проєкту
налагоджено
тісну
взаємодію
громадянського суспільства й влади.
Наразі сільська рада й місцеві мешканці
тісно співпрацюють із ГО «Полтава без
сміття», а також ГО «Еколтава» у сфері
екології та раціонального використання
ресурсів. В умовах пандемії COVID-19
здорова екологія є запорукою здоров’я
людей.

Проєкт
спрямовано
на
розв’язання важливої проблеми —
забруднення
територій
громади
твердими
побутовими
відходами
й низький рівень культури сортування
серед мешканців. Ідею запропонувала
місцевій
владі
Агенція
місцевого
розвитку
територіальних
громад
Полтавського району навесні 2019 року.
У результаті було сформовано команду,
до якої увійшли учні й вчителі,
працівники
сільської
ради
та
депутатського корпусу, очільники КУ
«Агенція
місцевого
розвитку
територіальних громад Полтавського
району» й ГО «Полтава без сміття» за
підтримки
Новоселівської
ОТГ
Полтавської області.
Уже влітку 2019 року в селі
Божківське
запрацював
пункт
приймання
вторинної
сировини.
Старшокласники Божківського НВК, які
об’єдналися в екоклуб «Зелені вітрила»,
виготовили чотири контейнери для ПЕТ
і скла та встановили їх у центрі села. Вони
самостійно збирати вторинну сировину,
яку
забирали
на
перероблення
представники ГО «Полтава без сміття».
Проєкт завершено 2020 року.
Головними результатами є:
1. За сприяння сільської ради мешканцям
громади створено умови для сортування

Хто подав історію:
http://bit.ly/3shG7Xo
http://bit.ly/3bGHbP5

Юлія Попова

Новоселівська об’єднана
територіальна громада
Полтавського району
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ШКОЛА ВОЛОНТЕРІВ
м. Полтава, Полтавська область
Протягом 2016-го року ГО «Інститут
фінансів
та
права»
долучилася
організаційно й фінансово до реалізації
двох проєктів разом з органами
виконавчої влади Полтавщини, на які
було
надано
фінансову
підтримку
з
Полтавського
обласного
бюджету. Завдяки проєкту «Електронні
сервіси
—
це
просто»
державні
службовці,
посадові
особи
органів
місцевого
самоврядування
й громадськість міст і районних центрів
Полтавської
області
мали
змогу
ознайомитися зі спектром е-послуг, котрі
надають суб’єкти владних повноважень.
Керівник проєкту розповів учасникам
про
особливості
функціонування
двадцяти двох електронних реєстрів

і
сервісів,
зокрема
волонтерських
вебресурсів,
існування
яких
передбачено різними законодавчими та
підзаконними нормативно-правовими
актами. Ще одним проєктом була
«Школа
волонтерів»,
покликана
порушити суспільну дискусію з питань
милосердя, альтруїзму, благодійності
й жертовності, оскільки волонтерська
діяльність не обмежується допомогою
військовикам
у зоні проведення
АТО/ОСС, а охоплює також різноманітну
підтримку
суспільства
в
буденних
сферах життя. До «Школи волонтерів»
запросили студентів, школярів, учителів,
бібліотекарів і всіх небайдужих, щоб
спільно допомагати полтавцям.

Хто подав історію:

Любич Андрій

https://bit.ly/39nTjSc

ГО «Інститут фінансів та
права»

65

СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК У
ПРИШИБСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
КОМПЛЕКСІ
Пришибська ОТГ, Полтавська область
ГО «Добробут Пришиба», мешканці
Пришибського
старостинського
округу в співпраці із Шишацькою
селищною радою та Полтавською
обласною радою організувалися задля
голосування на конкурсі громадського
бюджету й презентування проєкту
створення спортивного майданчика для
громади.

Мешканцям спільно вдалося
покращити освітній процес дітей і надати
їм умови для розвитку. 2017 року
ініціатори
проєкту
стали
одними
з переможців обласного конкурсу
«Бюджет участі Полтавської області»,
а 2018 року проєкт утілили в життя.

Хто подав історію:

Людмила Шабельник
Пришибський
старостинський округ
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МУНІЦИПАЛЬНА ПРОГРАМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
м. Рівне, Рівненська область
ГО «Ресурсний центр підтримки
ОСББ Рівненщини» й органи місцевого
самоврядування
створили
муніципальну
програму
сталого
розвитку, за якою активно впроваджують

проєкти відновлення та покращення
житлового сектору. Щороку відбувається
адвокаційна кампанія для залучення
мешканців до програми.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3ouRf0Z

Олена Хомич

ГО «Ресурсний центр
підтримки ОСББ
Рівненщини»
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МУЗЕЙ СЕЛА БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ
Більче-Золотецька ОТГ, Тернопільська область
Музей
села
Більче-Золоте
створювали спільними силами не лише
організацій, а й місцевих мешканців:
зроблено
ремонт
приміщення,
придбано меблі та все необхідне.
Експонати також приносили з кожної

вулиці, майже кожен щось
збереження історії. З
допомагав Борщівський
музей. Відкрили музей
2020 року.

передав для
організацією
краєзнавчий
23 серпня

Хто подав історію:

Галина Огородник

http://bit.ly/3oE5pwP

Більче-Золотецька
сільська територіальна
громада
.

МОЛОДІЖНИЙ КОВОРКІНГ — ЦЕНТР PAVUTYNA
Великогаївська ОТГ, Тернопільська область
У
Великогаївській
ОТГ
Молодіжну
раду
створили
2017 року, згодом з’явилася молодіжна
ГО «ПОШТОВХ ВПЕРЕД», які мали
велике
бажання
впроваджували
молодіжну політику в ОТГ, однак не мали
місця для зібрань.
Молодіжний коворкінг — центр
PavuTyna
відкрився
13
березня
2020 року. Тут навчають дітей, працюють
гуртки й влаштовують майстер-класи.
Молоді фахівці надають платні послуги
для мешканців громади. Є безкоштовні
клуби за інтересами для молоді,
відбуваються благодійні акції, культурномистецькі
заходи,
тренінги

з неформальної освіти, проєктного
менеджменту й фінансової грамотності.
Центр співпрацює з Тернопільською
пластовою округою, Всеукраїнською
організацією БУР, бере участь у проєктах
«Прокачай молодіжний центр у своїй
громаді» від американської програми
DOBRE та «Табір активних громадян» від
House of Europe (у межах цього табору
спільно зі ще двома громадами втілено
проєкт
«КАПУ$ТА-ДВІЖ»,
який
реалізують Британська Рада, NGO Youth
Platform за підтримки ЄС). Усе це сприяє
зростанню числа активної молоді, яка
має
змогу
реалізувати
свої
ідеї
і розвивати громаду.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3nI0tpD

Ірина Семирко
Великогаївська
рада
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сільська

ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У
СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ»
м. Тернопіль, Тернопільська область
Команда
ГО
«Освітньоаналітичний центр розвитку громад»
за підтримки Міністерства молоді та
спорту України працювала над освітнім
проєктом «Публічне адміністрування
у сфері молодіжної політики». Проєкт
реалізували 2018 року, його учасниками
стали
20
представників
органів
місцевого
самоврядування
й громадського сектору, які працюють із
молоддю в територіальних громадах
Заходу України — Закарпатській, ІваноФранківській, Чернівецькій, Львівській,
Волинській, Рівненській, Хмельницькій
та Тернопільській областях.
Протягом трьох сесій проєкту
керівництво й працівники структурних
підрозділів громад, які відповідають за
реалізацію молодіжної політики, а також
молодіжні активісти здобули знання та
навички для роботи з молоддю.
Учасники
пройшли
комплексне
навчання
на
базі
Тернопільського
національного
економічного
університету
(тепер
—
Західноукраїнський
національний
університет),
із
ними
працювали

викладачі вишу й експерти з різних
напрямів, зокрема соціології молоді,
комунікації, стратегічного планування,
проведення тренінгів тощо.
Після
успішного
завершення
пілотної програми для працівників, які
реалізують
молодіжну
політику,
і молодих лідерів її скоригували на
основі відгуків учасників. А вже 2019 року
запустили нову освітню програму —
«Школа молодіжних лідерів громад».
Проєкт був всеукраїнським, у ньому
взяли участь представники 20 громад
з усієї України, які покращили навички
роботи з молоддю й напрацювали
стратегії
розвитку
молодіжних
середовищ.
У грудні 2020 року стартує третій
проєкт,
котрий
також
стосується
розвитку навичок роботи з молоддю —
«Школа демократичного врядування для
молоді». Програму проєкту оновлено,
але її головне завдання незмінне — дати
працівникам територіальних громад
і
громадським
активістам
знання
й навички для ефективної роботи
з молоддю.

Хто подав історію:

Сергій Волохатий

http://bit.ly/3oAnZGc

ГО «Освітньо-аналітичний
центр розвитку громад»
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТУРИЗМУ НА СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЯХ ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗШИРЕННЯ
МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА
м. Харків, Харківська область
Упродовж
червня-вересня
2020 року Харківський організаційнометодичний
центр
туризму
в
партнерстві
з
ГО
«Культурні
ініціативи»
та
місцевою
владою
реалізували
грантовий
мініпроєкт
«Запровадження туризму на сільських
територіях як підґрунтя розширення
можливостей
жіночого
лідерства»
в межах проєкту «Центр гендерної
культури як платформа для розширення
прав і можливостей жінок та молоді»,
який фінансує ЄС.
Було відібрано двадцять жінок із
сільської місцевості Харківської області.
Вони пройшли інтенсивний п’ятиденний
курс навчання. Опісля конкурсантки

мали змогу протягом чотирьох місяців
здобувати нові знання у сфері розвитку
туризму
на
сільських
територіях
й опанувати інструменти створення
комплексного туристичного продукту.
У межах практичної частини курсу
відбулися
візити
на
різноманітні
локальні об’єкти сільського туризму на
території Харківської (сільська зелена
садиба «ПропоЛІС» й екосадиба «Тихий
Кут») та Полтавської областей (сільські
зелені
садиби
«Весела
садиба»
й «Веселковий настрій», етнопоселення
«Старий Хутір»).
За
результатами
навчання
учасниці
презентували
концепт-ідеї
з розвитку туризму у своїх громадах.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3oJG8RV
http://bit.ly/3i5hicM

Валентина Холодок
Харківський
організаційнометодичний центр
туризму
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ПРОТИДІЯ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ
НАСИЛЬСТВУ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ КРИЗОВОГО
ЦЕНТРУ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА
м. Херсон, Херсонська область
З лютого 2019 року до червня 2020
року в Херсоні ГО «Ліга соціально
відповідальних
жінок»
реалізувала
проєкт «Протидія гендерно зумовленому
насильству через створення Кризового
центру
для
постраждалих
від
домашнього
насильства».
Головною
метою було створити в Херсоні перший
Кризовий центр із денним центром і
шелтером
для
постраждалих
від
домашнього насильства для надання
прихистку жінкам та дітям. Місцевими
партнерами у створенні Кризового
центру були Херсонська міськрада й
Херсонський міський центр у справах
дітей, сім’ї та молоді.
За час реалізації проєкту ГО «Ліга
соціально
відповідальних
жінок»
орендувала двоповерховий будинок,
у якому розпочав роботу шелтер для

постраждалих
від
домашнього
насильства на десять осіб одночасного
перебування.
Також
представники
влади підготували проєкти рішень сесії
міських
депутатів
про
надання
покинутих приміщень для створення
Кризового центру. Спільно з міською
владою було розроблено Алгоритм
екстреного реагування й організації
допомоги. Укладено угоди з трьома
медичними
закладами
міста,
які
безкоштовно проводитимуть первинний
огляд. На базі Херсонського міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді відкрито Денний центр із
питань протидії домашньому насильству.
У травні 2020 року ГО передала весь
ресурс — меблі, побутову й іншу техніку
та відремонтовані приміщення — у
власність міської громади.

Хто подав історію:
https://bit.ly/3q8tX1b

Наталя Кравець

ГО «Ліга соціально
відповідальних жінок»
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ПРОЄКТ «КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ОНЛАЙН-БАНК АРХІВНИХ, МУЗЕЙНИХ, НАУКОВОПУБЛІЦИСТИЧНИХ, ПРОСВІТНИЦЬКИХ ТА
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТІСНОГО ЗВ'ЯЗКУ КРИМУ З
МАТЕРИКОВОЮ УКРАЇНОЮ»
м. Херсон, Херсонська область
На
сайті
https://crimea-isukraine.org/
публікують
архівні
документи, музейні експонати, статті
тощо. Ресурс наповнюють у тісній
співпраці засновники проєкту.
Проєкт
реалізували
спільно
Херсонська ОДА, Державна архівна
служба України, газета «Кримська
світлиця» й ГО «Євромайдан-Крим». На
сьогодні до ініціативи вже долучилися
сім державних архівів України —
Херсонської,
Дніпропетровської,

Сумської, Запорізької, Житомирської,
Тернопільської і Полтавської областей.
В інтернет-проєкті, крім обласних архівів,
активно беруть участь також центральні
установи, які підготували аналітичні
огляди архівних матеріалів.
Наразі на сайті 19 публікацій на
базі архівних документів, 9 публікацій на
базі
музейних
експонатів
та
ще
199 публікацій на основі статей газети
«Кримська світлиця».

Хто подав історію:
https://bit.ly/3sicW6D

Андрій Богданович

Херсонська обласна
державна адміністрація
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СТВОРЕННЯ ЦІЛОДОБОВОЇ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
м. Херсон, Херсонська область
насильства вже діють три спеціалізовані
послуги,
які
ГО
«Ліга
соціально
відповідальних
жінок»
запровадила
протягом
останнього
року:
новостворений кризовий центр із
притулком для жінок, постраждалих від
домашнього насильства, денний центр
та гаряча лінія для постраждалих.

З початку травня 2020 року
в Херсонській області діє цілодобова
гаряча лінія для постраждалих від
домашнього насильства (0-800-30-77-30).
Цей проєкт на базі Денного центру
протидії
домашньому
насильству
в
Херсоні
впроваджує
ГО
«Ліга
соціально
відповідальних
жінок»
у партнерстві з Херсонським міським
центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді та управлінням
соціальної
політики
Херсонської
міськради за підтримки Агенства США
з
міжнародного
розвитку
Завдяки
створенню
(USAID).
цілодобової
гарячої
лінії
для
постраждалих
від
домашнього
насильства за час утілення проєкту
попит на послуги безпечного прихистку
в притулку (шелтері) для постраждалих
жінок та їхніх дітей значно зріс.
У
комплексі
допомоги
постраждалим
від
домашнього

Наразі в херсонському шелтері
вже бракує вільних місць для прихистку
жінок та дітей, що доводить потребу
в такій послузі для постраждалих від
домашнього насильства.
Після завершення проєкту в січні
2021 року номер гарячої лінії та увесь
матеріальний ресурс ГО «Ліга жінок»
передасть місцевій громаді, а діяльність
цілодобової
гарячої
лінії
буде
фінансуватися з місцевого бюджету.

Хто подав історію:
http://bit.ly/2LAr9Lr
http://bit.ly/3s9xv5n

Наталя Кравець

ГО «Ліга соціально
відповідальних жінок»
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ВІДКРИТТЯ «УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ»
м. Славута, Хмельницька область
Група
ентузіастів
об’єднала
активних людей старшого віку й
створила майданчик для навчання,
спілкування
й
відпочинку
—
«Університет третього віку». Проєкт
реалізували 2019 року за сприяння
виконавчого
комітету
Славутської
міськради.
Метою університету є сприяння
всебічному
розвиткові
людей
пенсійного віку; організація вільного
часу й культурного дозвілля; створення
умов для самореалізації; формування
принципів здорового способу життя;
здобуття нових знань. Відкрито такі
факультети:
основи
комп'ютерної

грамотності,
англійська
мова,
краєзнавство,
збереження
здоров'я,
оздоровча гімнастика, декоративноприкладне мистецтво, згодом додалися
культурологія і німецька мова. Працюють
два клуби — «Надвечір’я» та «Джерела
душі».
Навчають людей пенсійного віку
громадські діячі, волонтери, працівники
міської бібліотеки, фахівці місцевих
органів влади, місцевого управління
праці та соціального захисту населення,
охорони здоров'я, безоплатної правової
допомоги й Пенсійного фонду України.
Також викладачами можуть бути самі
студенти «Університету третього віку».

Хто подав історію:

Петро Бражук

https://bit.ly/3bsx547

Виконавчий
комітет
Славутської міської ради

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА-МЕДІАТЕКА В ЗОШ №1
НЕТІШИНА
м. Нетішин, Хмельницька область
місяць
удалося
втілити
в
життя
креативний проєкт.
В
оновленій
бібліотеці
відбуваються зустрічі дискусійних і
мовних клубів, кінопокази, літературні
вечори тощо. Вона має чотири локації —
презентаційно-інформаційну
зону,
конференц-зону,
зону
творчості
й
дослідження та зону відпочинку.

У Нетішині Хмельницької області
2018
року
з'явилася
перша
мультифункціональна медіатека на базі
загальноосвітньої школи №1. Її відкриття
стало можливим завдяки гранту від
Українського
культурного
фонду.
Завдяки співпраці влади, ГО «Успішна
молодь
Нетішина»,
КП
«Агенція
місцевого розвитку», шкільної родини
ЗОШ №1 та громадськості менш як за

Хто подав історію:
http://bit.ly/2LeiMFK

Катерина Костецька
ГО «Успішна молодь
Нетішина»
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «NEMAGAZIN —
БЛАГОДІЙНИЙ МАГАЗИН»
м. Славута, Хмельницька область
Nemagazin
продає
якісний
уживаний одяг, взуття й аксесуари за
ціною, яку на власний розсуд визначає
клієнт, а кошти з продажу йдуть на
благодійність.
Проєкт
затвердив
міський голова Славути та реалізувала
ГО «Кластер творчих індустрій».
Благодійний магазин перетворює
вживані речі на гроші, за які можна
реалізувати
екологічні
проєкти
(висаджувати дерева, клумби й кущі,
купувати інвентар для прибирання

міста), а також проєкти соціальнокультурного спрямування.
Місією та метою Nemagazin є
створення єдиної інфраструктури збору,
сортування й повторної реалізації
текстилю (одягу, взуття та аксесуарів) для
збереження
довкілля.
Нужденні
одержують речі безкоштовно, а всі інші
можуть купувати їх за власною ціною і
заощаджувати,
у
такий
спосіб
долучаючись до благодійності, щоб
допомагати тим, хто цього потребує.

Хто подав історію:

http://bit.ly/2LArxJT
https://bit.ly/3qcQiuS

Віктор Закурдаєв
ГО «Кластер творчих
індустрій»
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ЦЕНТР РОЗВИТКУ І ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ «АГЕНЦІЯ ЗМІН»
м. Старокостянтинів, Хмельницька область
Завдяки співпраці ОГС й ОВВ
рішенням сесії Старокостянтинівської
районної ради від 18 жовтня 2018 року
ухвалили Районну програму розвитку та
підтримки
громадських
ініціатив
«Агенція змін» на 2019–2023 роки.
Головна
мета
програми
полягає
у створенні сприятливих умов для
розвитку громадських ініціатив через
надання
практичної,
методичної
і фінансової підтримки, налагодженні
співпраці громади, бізнесу й влади задля
запуску проєктів.
Проєкт тривав із січня до грудня
2019 року. За цей період облаштували
Центр розвитку і підтримки громадських
ініціатив «Агенція змін» у Центральній
районній бібліотеці. За участі експертів
провели
тренінги
з
проєктного
менеджменту, у яких узяла участь

71 людина (старшокласники — 59% від
усіх учасників). Команди розробили
дев’ять проєктів для реалізації в громаді:
«Повернемо до життя Гостинний двір»,
«Скейт-парк «DVIGE», «Кінотеатр просто
неба», «Молодіжний
сквер», «Клуб
«Екосвіт — життя в стилі Еко«», «Новини
очима молоді», «Літні табори для молоді
«Гайда в Пласт», «Школа лідерства»
й «Місто зірок».
Усього за 2019 рік відбулося
60 подій, які мали майже 1500 учасників.
На сьогодні «Агенція змін» працює як
відкритий суспільний простір, у якому
можна дізнатися, як реалізувати свою
ініціативу, ідею або справу, зустріти
однодумців, створити команду, провести
презентацію
чи
майстер-клас,
працювати,
розважатися
й
цікаво
проводити час.

Хто подав історію:
http://bit.ly/39j8oo8

Сергій Худий

ГО «Старокостянтинів
небайдужий»
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САТАНІВСЬКО-ШУМСЬКА ГРОМАДСЬКА
МАЙСТЕРНЯ
Сатанівська ОТГ, Хмельницька область
Проєкт
утілювала
в
життя
ГО «Єднання та розвиток громади»
з листопада 2017 року до березня 2018
року
за
підтримки
Сатанівської
селищної ради Хмельницької області
й Шумської міськради. Його метою
були: розвиток громадського сектору
Сатанівської
селищної
об’єднаної
територіальної громади та Шумської
об’єднаної
територіальної
громади
через створення навчальної платформи
громадської дії.
Результати проєкту: 41 мешканець
Сатанівської і Шумської ОТГ віком 16–35
років узяв участь в інформаційнонавчальних поїздках; 20 представників
Сатанівської
та
27
представників
Шумської ОТГ взяли участь у двох
тренінгах, спрямованих на підвищення
обізнаності
молоді
з
питаннями
місцевого розвитку й громадської
активності на місцях; відбувся конкурс
мініпроєктів серед учасників «Мій край
є
унікальним»,
проєкти-переможці
перебувають
на
стадії
реалізації:

«Музейний
світ
очима
Шумщини»
(Шумська
ОТГ)
та
«Туристичними
стежками Сатанова» (Сатанівська ОТГ);
видано буклети організацій-партнерів
(буклет Сатанівської ОТГ у фотогалереї);
розроблено
методичну
базу
для
систематичної
інформаційнометодичної допомоги представникам
територіальних громад; створено базу
даних із 47 активістів територіальних
громад-учасників,
що
зацікавлені
в місцевому розвитку.
Учасники
здобули
навички
проєктної
діяльності,
налагодили
професійні контакти з представниками
громадського сектору з інших регіонів
і місцевого самоврядування. Проєкт
заклав передумови для об’єднання
активістів
територіальних
громад
в
ініціативні
групи,
громадські
об’єднання
задля
подальшого
комплексного
розвитку
територій,
а також якісно підвищив рівень співпраці
громадськості й влади в обох громадахпартнерах.

Хто подав історію:

Алла Дахновець

Сатанівська селищна рада

https://satanivskagromada.gov.ua/news/1605383986/
https://ngonetwork.org.ua/satanivskoshumska-gromadska-majsternya/
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ЖІНОЧИЙ BUSINESS CAMP ІЗ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО
ТУРИЗМУ В САТАНІВСЬКІЙ ОТГ
Сатанівська ОТГ, Хмельницька область
Проєкт реалізували з 3 серпня до
20 листопада 2020 року ГО «Осередок
змін» і Сатанівська селищна рада.
Метою було розширення економічних
можливостей
розвитку
підприємницьких ініціатив серед жінок
у сфері зеленого туризму на території
Сатанівської ОТГ.
У межах проєкту для учасниць
провели семінар, дводенний тренінг за
авторською програмою Олександра
Лієва й дводенний тур зеленими
садибами Івано-Франківщини. Наразі
триває
будівництво
туристично-

інформаційного центру та сувенірної
крамниці в смт Сатанів, які планують
відкрити 2021 року. Це дасть додаткові
можливості сформованій туристичній
спільноті Жіночого Business Camp для
самореалізації в туристичному бізнесі
громади,
створення
туристичних
продуктів та їх промоції. Під час тренінгу
ГО «Осередок змін» провела експертний
відбір серед учасниць Жіночого Business
Camp і п’ятьом подарувала сертифікати
на розроблення й друк поліграфічної
продукції.

Хто подав історію:

http://bit.ly/3oAx1my
http://bit.ly/3ozvugF

Алла Дахновець

Сатанівська селищна рада
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EKOLIFESTYLE СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Набутівська ОТГ, Черкаська область
У Набутівській громаді 27 лютого
2020 року показали унікальну екологічну
виставу, котру підготувала ГО «Проти
корупції»
спільно
з
виконавчим
комітетом Набутівської сільської ради.
Театральний
«Екокіпіш»
—
у такому форматі мешканців громади
переконували припинити палити траву
й опале листя. У виставі взяли участь

громадські активісти, голова громади,
старости та депутати.
Ця
вистава
—
про
«перевиховання» сільської баби Ганьки,
за яке взялися дочка й екологічно
свідомий чоловік. П’єсу писали самі
громадські активісти. Під час вистав
проводили благодійну лотерею, усі
зібрані кошти передали на лікування
онкохворої дівчинки.

Хто подав історію:
http://bit.ly/2LK5Oz5
https://bit.ly/2K3AWcs

Юрій Путря

ГО «Проти Корупції»

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
РОЗВИТКУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
КООПЕРАТИВІВ
м. Черкаси, Черкаська область
Ресурсний
центр
Асоціації
недержавних громадських організацій
спільно
з
департаментом
регіонального розвитку Черкаської
ОДА 2013 року підготували проєкт
«Створення регіонального навчальнопрактичного
центру
розвитку
багатофункціональних
кооперативів».
Координатором була Черкаська ОДА,
а партнерами проєкту — Черкаська
облрада й Ресурсний центр АНГО.
Ініціативу реалізували в межах грантової
програми ЄС «Підтримка політики
регіонального розвитку України».

Проєкт допоміг створити 51
сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив, залучити 1000 громадян до
господарської
діяльності
й
працевлаштувати 300 осіб. Кооперативи
на початку одержали інформаційний,
правовий,
ветеринарний
і управлінський супровід, їм передали
спеціальне обладнання й матеріали.
Також
створено
Комунальне
підприємство
«Центр
розвитку
кооперативів».

Хто подав історію:
http://bit.ly/3bqowa1

Анатолій Рекун

Черкаська обласна
громадська організація
«Ресурсний центр АНГО»
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МІЖНАРОДНИЙ ХУДОЖНІЙ СИМПОЗІУМ-ПЛЕНЕР
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «МИСТЕЦТВО БЕЗ
ОБМЕЖЕНЬ»
м. Умань, Черкаська область
Завдяки реалізації угод про
співпрацю
з
містами-побратимами
Уманське міське товариство дружби із
зарубіжними
країнами
разом
з управлінням праці та соціального
захисту
населення
Уманської
міськради
розробили
інклюзивний
мистецький
проєкт
«Міжнародний
художній
симпозіум-пленер
осіб
з
інвалідністю
«Мистецтво
без
обмежень», який став переможною
грантовою
заявкою
конкурсної
програми «Інклюзивне мистецтво» від
Українського культурного фонду.

У події взяли участь майже
тридцять
митців
з-поміж
осіб
з інвалідністю з України (Київ, Харків,
Дніпро,
Одеса,
Львів,
Полтава,
Запоріжжя, Кременець, Бровари, Рені),
Білорусі (Мінськ), Греції (Афіни) та
в онлайн-режимі з Франції (Пон-л’Аббе)
й Литви (Рига). На пленері відбулися
42 майстер-класи, 21 екскурсія, написано
художні полотна, у яких відбито історію,
краєвиди й архітектурні надбання міста,
а
також
портрети
уманців.
За
результатами проєкту видано каталог
і календар.

Хто подав історію:
http://bit.ly/39j9aS4
http://bit.ly/35uZ0MK

Галина Кучер

Уманське
міське
товариства
дружби
із
зарубіжними
країнами,
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення Уманської міської ради
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ПРОЄКТ «СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЧЕРКАЩИНИ»
м. Умань, Черкаська область
соціальними
послугами
активно
користуються,
тож
згодом
службу
посилили додатковим автомобілем для
прилеглих сільських громад. 2019 року
придбали ще один автомобіль на умовах
співфінансування з міським бюджетом.
Служба соціальних перевезень
Умані розширила доступ до закладів
медицини, освіти й культури для людей
з інвалідністю й маломобільних груп
Уманського
району,
полегшила
пересування містом, районом та дає
змогу долучатися до активного життя.

З 2018 року в Умані діє проєкт
«Соціальні перевезення Черкащини»,
який став можливим завдяки співпраці
БФ
«Фонд
родини
Нечитайло»,
департаменту
соціального захисту
населення
Черкаської
ОДА
й управління праці та соціального
захисту
населення
Уманської
міськради.
За проєктом надають послуги із
соціального
перевезення
людям
з інвалідністю й маломобільним групам.
Для Умані придбали спецавтотранспорт
на суму 1,2 млн грн. Транспортними

Хто подав історію:

http://bit.ly/38AN3Hi

Галина Кучер

Управління праці та
соціального захисту
населення Уманської
міської ради

ПРОЄКТ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ
МОЛОДИХ МАТЕРІВ ІЗ ДІТЬМИ «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»
м. Умань, Черкаська область
ГО
«Світ
компетенцій»
у співпраці з Уманською міськрадою в
межах Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства» підтримала молодих жінок
Умані. Проєкт гендерної рівності та
соціалізації молодих матерів із дітьми
«Без обмежень» охопив низку заходів,
спрямованих на надання допомоги
з
психологічного
й
фізичного
розвантаження, а також використання
здобутих знань надалі в повсякденному
житті. Це дасть їм змогу в майбутньому
комунікувати між собою, озвучувати
проблеми сучасних жінок, а також

вирішувати їх, створюючи й реалізуючи
власні ініціативи, які будуть корисними
для громади міста.
Проєкт тривав із квітня до кінця
червня 2019 року. Упродовж червня
відбувалося навчання з хореографії та
йоги. Воно об’єднало 20 жінок та їхніх
дітей
незалежно
від
соціальної
належності для вирішення спільних
проблем,
їх
навчали
правильно
організовувати
заняття
спільно
з
дитиною,
забезпечили
розвиток
комунікативних навичок та психологопедагогічну реабілітацію.

Хто подав історію:
http://bit.ly/2K8YtsG
https://bit.ly/3nBqO8q
http://bit.ly/3nBg0XW

Оксана Гнатюк

ГО «Світ компетенцій»
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТИЧНИЙ ЗАБІГ НА ЧЕСТЬ
УШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА
ГЕРОЇВ УКРАЇНИ» В ЧЕРНІГОВІ
м. Чернігів, Чернігівська область
Всеукраїнський
патріотичний
забіг на честь ушанування пам'яті
загиблих
воїнів-захисників
України
«Шаную воїнів, біжу за героїв України»
відбувся
27
вересня
2020
року
в Чернігові. Організатори події —
департамент сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської
ОДА,
управління
в справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської
міської
ради,
Міністерство в справах ветеранів,
Координаційна
рада
ветеранів
АТО/ООС при Чернігівській ОДА,
Чернігівська
обласна
організація
Товариства сприяння обороні України
й спільнота «Біговий Чернігів».
Понад 250 учасників долали
дистанції 1,5, 3,5 та 7 кілометрів, а під час
реєстрації
отримували
порядковий
номер зі вписаним під ним іменем
загиблого
Героя
України.
Вікових
обмежень не було. Серед охочих:
школярі,
студенти,
пенсіонери,

представники
військових
і
правоохоронних
формувань,
спортивних та трудових колективів,
громадських об'єднань, ветерани війни,
учасники АТО/ООС і члени родин
загиблих захисників. На фініші всім
учасникам батьки й дружини полеглих
вручали пам’ятні медалі.
Забіг
заклав
традицію
вшанування пам’яті захисників, що
віддали життя в боротьбі за незалежність
і територіальну цілісність України.
Унікальність події в тому, що чи не перше
на Чернігівщині відбулося об’єднання
зусиль органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, спортивних
організацій та ветеранської спільноти
задля організації заходу такого рівня.
Ідею
Всеукраїнського
забігу
одноголосно підтримали й заклали до
обласного бюджетного порядку на
2021 рік.

Хто подав історію:
Володимир Мироненко

http://bit.ly/3bvxYJg
https://bit.ly/3qa5KrA

Координаційна рада
ветеранів АТО/ООС при
Чернігівській ОДА
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ПРОЄКТ «МЕНЩИНА ТУРИСТИЧНА»
м. Мена, Чернігівська область
Раніше Менщина була транзитом
для туристів — вони проїжджали
районом, аби дістатися туристичного
Новгород-Сіверського,
Сосницького
музею О. Довженка, а в Мені зупинялися,
тільки щоб відвідати зоопарк. Однак
район налічує більш як дванадцять
старовинних кам’яних і дерев’яних
храмів, тут єдиний у світі музей Григорія
Верьовки, мешкають багато умільців, які
готові ділитися майстерністю.
Головною ідеєю ініціативи було
поширення знань серед мешканців
Менського
району
про
історикокультурні
надбання
й
туристичну
привабливість Менщини. У листопаді
2017 року при районній бібліотеці
створили
інформаційно-туристичний
центр і розробили туристичні маршрути
Менщиною — велосипедні та автобусні.
Після апробації маршрутів випустили
туристичні мапи з описами тематичних
подорожей районом: «Дерев’яні храми
Менщини», «Кам'яні храми Менщини»
й
«Туристичні
перлини
Менщини
(зоопарк, монастирі, прогулянки по
Десні)». Тиражем 1000 примірників
з’явився
ілюстрований
туристичний
путівник «Менщина: приїдь, побач
і закохайся», фото до якого надавали всі
охочі мешканці громади, а ескіз
обкладинки обговорювали публічно.
Ініціатори проєкту «Менщина
туристична» з квітня до листопада
організовують автобусні й велосипедні
маршрути, а в холодну пору року —
майстер-класи з гончарства, плетіння
килимків, благодійні акції та туристичні
вечірки.
Проєкт
привернув
увагу
туристичних фірм: чотирьох київських

і двох чернігівських. У населених пунктах
знайшлися умільці, які пропонують
туристам
страви
домашньої
кухні,
організовують
катання
на
конях
і майстер-класи. Усього на постійних
засадах залучають уже понад п’ятдесят
місцевих мешканців.
Робота ініціативної групи в цьому
напрямі тривала й 2019 року: спільно із
сектором
культури
й
туризму
розроблено проєкт «Пошук скарбу Гната
Сахновського» й на його втілення
отримано фінансування від Українського
культурного
фонду.
У
результаті
випущено настільну краєзнавчу гру
«Пошук скарбу Гната Сахновського»
тиражем 100 штук та 1000 примірників
розмальовки «Розфарбуй Менщину», які
знайомлять
місцевих
мешканців,
насамперед дітей і молодь, з історикокультурними надбаннями. Їх одержали
всі навчальні заклади району та
бібліотеки.
Тож завдяки проєкту місцеві
мешканці дізналися більше про історію
та унікальність Менщини й повірили
в туристичну привабливість району;
громади
можуть
подорожувати
організованими
турами
районом
(велосипедом або автобусом); з’явилися
нові туристичні послуги — торгівля
сувенірною
продукцією,
організація
обідів,
майстер-класи,
що
дають
додаткові прибутки до бюджету громади;
зросли
надходження
від
продажу
квитків й екскурсійного супроводу
районом у двох місцевих музеях, на які
можна
оновити
їх
і
покращити
привабливість.

Хто подав історію:

Вікторія Неруш

http://bit.ly/3i4U3zj

ГО «Спілка жінок
Менщини»
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ІСТОРИЧНИЙ КВЕСТ «ПАТРІОТИ ЧЕРНІГІВЩИНИ»
м. Чернігів, Чернігівська область
Проєкт ініціювала ГО «Чернігів
Європейський»,
а
партнерами
виступили
Чернігівська
ОДА,
Національний
архітектурноісторичний
заповідник
«Чернігів
стародавній» та НУ «Чернігівська
політехніка». Ініціативу реалізували 2018
року в межах обласної Програми
сприяння
розвитку
інститутів
громадянського суспільства на 2016–
2020 роки «Чернігівська громада».
Метою проєкту було формування
активної громадянської позиції в дітей,
особистої відповідальності за долю,

єдність і цілісність України, поширення
історичних знань про рідний край,
сприяння повазі до його минулого
й піклування про сучасне та майбутнє.
Історичний квест для школярів
«Патріоти
Чернігівщини»
відбувся
19 травня 2018 року на території
Національного архітектурно-історичного
заповідника «Чернігів стародавній». Крім
того, було оголошено конкурс, на який
надійшло 46 робіт із 39 загальноосвітніх
закладів Чернігівської області. Найкращі
роботи згодом планують опублікувати
в збірнику (за умови фінансування).

Хто подав історію:
https://bit.ly/3i0IpWq

Олена Герасименко
ГО «Чернігів
Європейський»

БЕЗКОШТОВНИЙ МАГАЗИН «ДякуЮ»
м. Чернігів та Чернігівська область
15 грудня 2018 року в Чернігові
відкрили
перший
Безкоштовний
магазин ДякуЮ. Гасло: «Потребуєш —
візьми, маєш змогу — принеси».
Приміщення для магазину надають на
безоплатних засадах.
До магазину небайдужі містяни
приносять одяг, взуття й техніку,
а соціально вразливі мешканці, а саме
пенсіонери,
багатодітні,

малозабезпечені родини, учасники АТО
та їхні сім’ї, переселенці, показавши
посвідчення, яке підтверджує їхній
статус, можуть узяти те, що їм треба.
У Чернігові й області відкрили чотири
філіали. До кінця року відкриють ще
три. Без допомоги місцевої влади
відкриття відокремлених підрозділів
було б неможливим.

Хто подав історію:

http://bit.ly/3s9A0oh

Юлія Гребнєва
«ДякуЮ»
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соціальний проєкт
«Безкоштовний магазин

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З КОНСУЛЬТУВАННЯ
НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ НЕ
ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ТА ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ОСІБ, ЩО ЗВІЛЬНИЛИСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ
ВОЛІ
м. Чернігів, Чернігівська область
У
результаті
адвокаційної
діяльності БО «Чернігівська МЕРЕЖА»
стала надавачем соціальних послуг для
Чернігівського
міського
центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді.
Було
закуплено
соціальні
послуги з консультування неповнолітніх
засуджених, які не відбувають покарання
в місцях позбавлення волі в області,
а також із соціальної інтеграції та
реінтеграції осіб, що звільнилися з місць
позбавлення волі.
Протягом 2020 року послугами
фахівця
благодійної
організації
з консультування скористалися сім
неповнолітніх. З ними провели 56
консультацій. Робота фахівця була
спрямована
на
зменшення
криміногенних потреб і профілактику
скоєння
нових
злочинів.
Усім
неповнолітнім розповіли, як піклуватися
про здоров'я і що таке соціально
небезпечні
хвороби,
допомогли
з підписанням декларації із сімейним
лікарем,
вибором
професії
та
покращенням навчальної успішності. На
сьогодні п’ять учасників уже відбули
покарання й провадять правослухняний

спосіб життя, двоє ще відбувають
покарання.
Також упродовж року тривала
робота з інтеграції осіб, які повернулися
з місць позбавлення волі. Було надано
264 послуги й охоплено 33 особи.
Більшість — люди, які живуть із ВІЛ, тому
всім забезпечили доступ до медичних
послуг, допомогли підписати декларацію
із сімейним лікарем, а двом клієнтам —
отримати групу інвалідності. Двом
людям допомогли знайти й орендувати
житло, трьом — поновити паспорт. Усім
клієнтам, які не мали роботи, надали
контакти роботодавців. Окрему увагу
приділили
профілактиці
скоєння
повторних
злочинів
і
плануванню
майбутнього життя.
Загалом діяльність, реалізована
в межах закупівлі соціальних послуг,
була успішною, адже охопила тих людей,
які справді потребують соціальної
допомоги, і дала конкретні результати.
Крім того, закупівля соціальних послуг
у благодійної організації є позитивним
прецедентом та прикладом співпраці
громадської організації і державної
структури.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3oE9zVt
Анжела Мойсеєнко
БО «Чернігівська
МЕРЕЖА»
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УРЯДОВО-ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА «РАЗОМ
ПРОТИ КОРУПЦІЇ»
Всеукраїнський
Урядово-громадська
ініціатива
«Разом проти корупції» стартувала
2016 року. Ідея полягає в тому, щоб
об'єднати зусилля влади й громадськості
задля подолання корупційних проблем,
адже
наразі
вони
часто
існують
у
паралельних
реальностях,
не
розуміючи потреб, обмежень та намірів
одне одного.
З-поміж
представників
громадськості
долучилися ГО «Центр інформації про
права людини», ГО «Центр політикоправових
реформ»,
факультет
землевпорядкування
НУБіП,
ГО «Фундація «Відкрите суспільство»,
а
з боку органів виконавчої влади
проєкт підтримав Секретаріат Кабінету
Міністрів
України
та
долучилися
міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади.
Спільно визначено ті корупційні
проблеми, які є в практиці діяльності
органів влади: під час одержання
водійських прав, забудова культурних
пам'яток, науковий плагіат, хабарі за
призначення на посади керівників ЗОЗ,
під час увезення, визнання й розподілу
гуманітарної
допомоги
тощо.

Особливість проєкту в тому, що команда
від громадськості моніторить виконання
міністерствами антикорупційних заходів
і щокварталу презентує звіти урядові,
а також надає нормопроєктувальну,
комунікаційну, експертну та адвокаційну
підтримку
для
реалізації
антикорупційних заходів.
Від
початку
ініціативи
впроваджують 83 антикорупційні заходи
правового,
методологічного
та
ІТ-спрямування
на
стратегічному
й операційному рівнях (із 2019 року
у
фокусі
уваги
проєкту
50
антикорупційних
заходів).
За
результатами проєкту на вересень
2020 року розроблено, адвокатовано
й ухвалено 21 нормативно-правовий акт
зі змінами, що містять антикорупційні
запобіжники, у сфері охорони здоров’я,
будівництва,
освіти,
екологічного
контролю, дорожньої галузі та інших;
команда проєкту розробила більш як
20
аналітичних
записок;
усього
підготовлено 7 звітів для уряду за
результатами моніторингу виконання
антикорупційних заходів.

Перелік успішних
кейсів ініціативи за
посиланням:
http://bit.ly/35vBIXa

Хто подав історію:

Оксана Величко

ГО «Разом проти корупції»

https://bit.ly/2LFYGnu

94

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ КИЄВА
м. Київ
Кияни
вперше
почули
про
Громадський бюджет 2016 року. Над
створенням його механізму працювали
представники влади й громадськості,
волонтери-експерти
з
громадських
організацій та ініціатив. Саме вони
допомогли
проєкту
стати
демократичним,
інноваційним
і корисним для міста. Увесь цей процес
координував Центр розвитку інновацій,
який
уже
мав
кейси
успішного
впровадження
сервісу
електронних
петицій у Києві, а Громадський бюджет —
логічне продовження е-демократії.
Підготовка
до
першого
впровадження
ГБ
розпочалася
2020
року,
з’явилося
відповідне
розпорядження. На запуск ГБ надали
50 млн грн. Щоб зробити Бюджет участі
справді
громадським,
організували
відкриті зустрічі — воркшопи для
залучення
громадськості
до
опрацювання механізму Бюджету участі
й напрацювання змін до Положення про
Громадський бюджет. На зустрічах
збиралося більш як сто учасників, які
представляли
різні
громадські
організації, ініціативи Києва, КМДА та
Київраду. З кожною зустріччю до
онпалайн-трансляції долучалося дедалі
більше людей. Проєкт масштабувався —
механізми Громадського бюджету Києва
представили
на
першій
зустрічі
двадцяти міст України, які теж планували
робити ГБ в себе. 22 грудня 2016 року
депутати
затвердили
остаточне
Положення про Громадський бюджет

Києва. Це положення — результат
конструктивної
співпраці
влади
з громадськістю.
Завдяки ГБ ви можете знайти
однодумців і реалізувати проєкти для
покращення міста командою. За весь час
існування Громадського бюджету в Києві
було подано понад 6000 проєктів,
а
в цілому щороку кількість проєктів
й активних команд мешканців тільки
зростає та збільшується обсяг коштів, які
влада надає на реалізацію. За чотири
роки існування ГБ маємо 1098 проєктівпереможців у Києві. Це великий крок
уперед у розвитку міста.
Особливим Громадський бюджет
Києва робить те, що він консолідує
зусилля громади й влади задля зміни
міста на краще. Працює Громадська
бюджетна комісія, яка контролює всі
етапи ГБ. Тих, хто входить до комісії,
обирають голосуванням киян серед
представників громадських організацій.
Також у Києві є Школа Громадського
бюджету. Це волонтерський проєкт
лідерів команд ГБ за підтримки міської
влади, де автори проєктів-переможців
і розпорядники коштів спільно навчають
киян, як утілити ідею в якісний проєкт.
Громадський
бюджет
має
великий кредит довіри від мешканців
міста. За час його існування було
реалізовано більш як тисячу проєктів, які
вирішили проблеми громад, а також
з’явилися
локальні
спільноти,
які
змінюють місто.

Хто подав історію:
http://bit.ly/39hSha4
http://bit.ly/39meYdv
http://bit.ly/3qcp9b9

Андрій Єрофєєв

Центр розвитку інновацій
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ЕКОПАРК «ОСОКОРКИ»
м. Київ
17 листопада 2015 року кияни
склали
петицію
«Ландшафтний
природний парк замість забудови
південних Осокорків». Так виникла
ГО «Екопарк Осокорки».
Відтоді вдалося реалізувати низку
проєктів: випуск щорічного календаря,
присвяченого екопарку «Осокорки»;

створення альбома квітів і проєкт «Птахи
Екопарку»; екскурсії, атракції, як-от
крижана карусель узимку чи літній
кінотеатр
під
зорями;
організація
народних свят тощо. Триває освітньоінформаційна кампанія в соцмережах
задля збереження довкілля.

Хто подав історію:
https://bit.ly/3bt3nfn
http://bit.ly/2XutNVI

Макс Стравінський

ГО «Екопарк Осокорки»

ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ОБОЛОНСЬКОГО
РАЙОНУ КИЄВА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ОБОЛОНСЬКОЇ РДА
м. Київ
Щочетверга
представники
Оболонської РДА в студії ГО «Толока»
наживо розповідали про послуги, які
надають їхні підрозділи. За деякий час
відвідувачі
почали
приходити

з потрібними документами й до того
фахівця,
котрий
надає
відповідну
послугу. Найвища ефективність була із
ЦНАП та соцзахистом.

Хто подав історію:
http://bit.ly/2XB97LC

Сергій Яригін

ГО «Обʼєднання Толока»
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ПРОЄКТ «ШКОЛА БЕЗПЕКИ: ЗАПОБІГТИ,
ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ»
Всеукраїнський
У
межах
проєкту
ГО
«Всеукраїнський
громадський
дитячий
рух
«Школа
безпеки«»
в співпраці з Державною службою
України з надзвичайних ситуацій,
ГУ ДСНС України у Львівській області
за фінансової підтримки Міністерства
молоді та спорту України й за сприяння
Міністерства освіти і науки України
відбулися: XVI та XVII Всеукраїнський
збір-змагання
юних
рятувальників
«Школа
безпеки»
(Львівський
державний
університет
безпеки
життєдіяльності, понад 200 дітей із
21 регіону, 2018–2019 рр.). У зборахзмаганнях узяли участь вихованці Руху,
волонтери й професійні рятувальники.
Для учасників провели майстер-класи
й тренінги, організували змагання
з
видів
юнацького
рятувального
багатоборства.
20–22 жовтня 2019 року в Києві
тривав Всеукраїнський форум «Молодь
— за безпечний світ», до якого
долучилися лідери й активісти ВГДР
«Школа безпеки» та волонтери з усіх

куточків країни. У межах акції проведено
фестиваль «Безпека крокує Артеком»
для понад 800 дітей, які оздоровлюються
в МДЦ «Артек» у 28 локаціях. Відбулися
воркшопи з домедичної допомоги, дій
у разі сигналу тривоги, виявлення
вибухонебезпечних предметів і під час
терористичних
актів,
рятування
й
транспортування
постраждалого,
психологічної підготовки, інформаційної
безпеки тощо.
Метою проєкту «Школа безпеки:
запобігти,
врятувати,
допомогти»
є формування в дітей і молоді культури
безпечної життєдіяльності, мотивування
до здорового способу життя й безпечної
поведінки,
виховання
чуйності
та
людяності. Їх навчають основ цивільного
захисту, прикладної фізичної і медичної
допомоги та як виживати в різних
життєвих ситуаціях: у разі природних
і техногенних катастроф; в умовах
гострих
соціальних,
соціальнополітичних та військових конфліктів;
в екстремальних умовах.

Хто подав історію:
http://bit.ly/38BqDWz

Алла Негрієнко

ГО «ВГДР «Школа безпеки»
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МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Всеукраїнський
Утілення проєкту розпочалося
2016 року, коли влада, громадськість
і практики позашкілля об’єднали
зусилля навколо реалізації прав дітей на
позашкільну освіту. У межах проєкту
працювали
над
популяризацією
позашкільної освіти, підвищенням її
якості й доступності, розробленням
нормативно-правових
документів,
підготовкою
молодих
педагогів
позашкільної
освіти,
розширенням
співпраці та залученням широкого кола
українських й іноземних стейкхолдерів.
Завдяки державно-громадському
партнерству вдалося зберегти систему
позашкільної
освіти
України
й законодавчо врегулювати її в новому
Законі України «Про освіту». До Закону
України «Про позашкільну освіту» внесли
зміни щодо інклюзивного навчання,
ліцензування
позашкільної
освіти
й навчальних програм. Також розробили
та затвердили Методичні рекомендації з
питань формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти в закладах
позашкільної освіти (наказ Державної
служби якості освіти України від
07.12.2020
№01-11/78),
підготували
Стратегію розвитку позашкільної освіти

й
Концепцію
позашкільної
освіти
в умовах децентралізації.
Важливим
результатом
стала
активізація громадськості для захисту
прав дітей на позашкільну освіту.
Розширено
співпрацю
з представниками позашкільної освіти
Болгарії, Польщі, Словаччини й Чехії,
запроваджено
відзначення
Дня
позашкілля 25 вересня.
Зважаючи
на
важливість
кадрового забезпечення позашкільної
освіти, активізовано підготовку молодих
педагогів
позашкільної
освіти,
запроваджено
освітні
програми
з
позашкільної
освіти
першого
(бакалаврського)
й
другого
(магістерського) рівнів, професійний
розвиток
педагогічних
працівників
закладів позашкільної освіти.
У межах проєкту відбулися акції,
конкурси й виставки, до яких долучилося
понад 5000 учасників з України та інших
країн. За п’ять років проведено більш як
30 конференцій, семінарів і круглих
столів із питань позашкільної освіти за
участю українських та міжнародних
партнерів.

Хто подав історію:
https://bit.ly/2XuJSea
http://bit.ly/3q6l8Fc
http://bit.ly/2Xzl6te

Олена Биковська

Міжнародна асоціація
позашкільної
освіти/International
Association of After-School
Education
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ТВОРЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ» З
НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
м. Київ
було відвідати інтерактивну лекцію про
українські винаходи з віртуальною
виставкою в доповненій реальності
«Креслення Леонардо да Вінчі в AR»;
майстер-клас «Як створити власний
мультфільм за 5 хвилин за допомогою
телефона»;
робофутбол,
малювання
з роботом Пікассо й презентацію курсів
від STEM-школи Inventor; майстер-клас із
магнітного
живопису;
майстер-клас
«Україна англійською»; майстер-клас зі
швидкої математики Youth Flow Academy
від
Міжнародної
Асоціації
TRIZ;
інтерактивний квест для дітей і молоді;
майстер-клас від патрульних «Безпечна
дорога» та багато інших заходів.

Мультифестиваль «З Україною
в серці» охопив понад 20 локацій і став
однією з найкращих практик реалізації
громадських ініціатив «Топ-100» Києва.
Подія відбулася за підтримки
Міністерства молоді та спорту України,
Міністерства
культури
та
інформаційної
політики
України,
департаменту суспільних комунікацій
Київської
міської
державної
адміністрації, Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації,
ДП «Центр захисту інформаційного
простору України» та Управління
патрульної поліції м. Києва.
На фестивалі відбувся концерт за
участю дітей і молоді Києва, а ще можна

Хто подав історію:

https://bit.ly/3nC8pIO

Юлія Єршова

Українська молодіжна
правнича асамблея

ЕТИКЕТ-СТУДІЯ ДІЛОВОЇ ЖІНКИ
м. Київ
МБФ «Родинний клуб «Матуся»
та «Школа ділової етики та етикету» за
сприяння
Дипломатичної
академії
України та Міністерства закордонних
справ України реалізовував проєкт
«Етикет-студія
ділової
жінки»
й організував у його межах навчання для
всіх охочих, хто цікавиться питаннями
етики та етикету спілкування, прагне
вдосконалити знання й навички ділової
бесіди; опанувати тонкощі ділового

листування, вибору ділового одягу,
уміння
точно
та
в
діловій
формі розповісти про себе.
Ця зацікавленість виникла, коли
дітей із батьками нашого Фонду
запросили
на
екскурсію
до
Дипломатичної академії України. Для
всіх охочих організатори зробили кілька
зустрічей із дружинами дипломатів,
провели майстер-класи для дітей та
батьків, різноманітні семінари.

Хто подав історію:
Ольга Рудницька

Родинний клуб «Матуся»

http://bit.ly/2K6v16u
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ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ — ЖЕРТВ
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС ЗВЕРНЕННЯ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
м. Київ
Учасниця тренінгів Українського
жіночого
фонду
спільно
з міжнародною організацією IREX
Europe у
співпраці зІ
Службою
в справах дітей Рівненської міської
ради
й Рівненським міським
центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді досягли першого в
Україні рішення в ЄСПЛ, яке стосується
захисту прав потерпілих від домашнього
насильства. Це була справа «Левчук
проти України».
До звернення до Європейського
суду Ірини Левчук не було жодного
ухваленого
рішення
ЄСПЛ,
що
стосувалося б захисту потерпілих від
домашнього насильства, проти України.
Відсутність
практики
ЄСПЛ
щодо
домашнього насильства дезорієнтувала
національну
систему
судочинства
й
правоохоронних
органів
щодо
захисту
таких
людей.
Тому цінність цього рішення для
українського суспільства наразі ще не
можна оцінити повною мірою, оскільки
це нова практика для України. Справу

розглядала Палата суддів, а не Комітет,
а так буває лише у виняткових випадках,
коли ЄСПЛ хоче започаткувати нову
практику або звернути увагу на певну
правову проблему, як і відбувалося в цій
справі. Від подання до ухвалення
позитивного рішення минуло всього
півтора року — це рекордний за
швидкістю результат.
Ця справа назавжди увійде до
історії Європейського суду з прав
людини як перша щодо проблеми
домашнього насильства в Україні на
європейському рівні. Її рішення може
допомогти тисячам українських жінок,
які зазнають щоденного насильства, не
замовчувати цієї проблеми, а шукаючи
захисту,
обстоювати
свої
права
й досягати справедливості. На сьогодні
це рішення є обов'язковим для системи
національного судочинства під час
розгляду
аналогічних
справ,
його
структура та побудова дає змогу особі,
яка потребує захисту, визначити власний
алгоритм дій для отримання такого
захисту.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3qiTjd8
http://bit.ly/3q8tBI6

Наталія Бухта
адвокатка
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МІСЯЦЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ
Всеукраїнський
З 2018 року Торгово-промислова
палата
України
за
підтримки
Державної
служби
спеціального
зв'язку та захисту інформації України
в співпраці з ГО «Міжнародний
університет кібербезпеки» розпочала
проведення
щорічного
Місяця
кібербезпеки.
Організація
проєкту
відбувається в межах Меморандуму про
співпрацю
у сфері забезпечення
кіберзахисту,
мета
якого
полягає
в
покращенні
загальнодержавного
розуміння
питань
кібергігієни,
підвищенні обізнаності всіх верств
суспільства з кіберзагрозами, шляхами
запобігання та розширення співпраці
суб’єктів кібербезпеки.
Протягом
2018-2020
років
відбулася низка заходів у межах
європейських
та
світових
практик
«Місяць
кібербезпеки»,
які
стали
знаковими подіями у сфері кібербезпеки
нашої державі.
В організації
та
проведенні
заходів,
пов’язаних
із
Місяцем
кібербезпеки,
узяли
участь
представники майже 100 компаній

з України, Ізраїлю, Німеччини й США.
Загалом представники центральних
і місцевих органів виконавчої влади,
державних підприємств й установ,
освітніх закладів, Національної академії
наук України, бізнесу з усіх регіонів
України, асоціацій підприємців, ЗМІ,
дипломатичних установ, акредитованих
в Україні з 19 країн. Не менш важливими
стали заходи щодо поширення культури
кібергігієни серед молодого покоління,
проведені
в
навчальних
закладах,
зокрема й школах.
Проведення Місяця кібербезпеки
дало
змогу
ознайомити
громадян
і представників бізнесу з нормативноправовою базою держави у сфері
кібербезпеки,
а
також
з імплементованими актами вимог та
рекомендацій
щодо
кіберзахисту
власних
ресурсів,
поширення
найкращих
практик
безпечного
використання
кіберпростору
й
цифрових
технологій,
сприяння
виробленню навичок кібергігієни під час
використання
мережевих
та
комп’ютерних
систем.

Хто подав історію:
Марина Загика

https://bit.ly/3gLFY9j
https://bit.ly/2Lq62LE

Державна служба
спеціального зв’язку та
захисту інформації України
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ШКІЛЬНИХ МАЛЮНКІВ
«МОЇ ПРАВА» ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ
ДІТЕЙ
Всеукраїнський
Український
координаційний
центр з підвищення правової освіти
населення разом із Благодійним
фондом
«Об’єднання
світових
культур»,
Координаційною
радою
молодих
юристів
України
й Українською молодіжною правничою
асамблеєю провели XIV Всеукраїнський
конкурс шкільних малюнків «Мої права»
до Міжнародного дня захисту дітей.
Конкурс
став
одним
із
наймасштабніших громадських проєктів

у сфері правової освіти дітей за останні
роки. 2020 року в ньому взяли участь
майже десять тисяч школярів. Загалом
же
протягом
чотирнадцяти
років
існування конкурсу його учасниками
були приблизно 90 тисяч дітей. 2021 року
конкурс шкільних малюнків «Мої права»
відбудеться вже вп’ятнадцяте й вперше
отримає підтримку з бюджету від
Київської
міської
державної
адміністрації.

Хто подав історію:
https://bit.ly/3bvvjz6

Антон Сошников

ГО «Український
координаційний центр з
підвищення правової
освіти населення»
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЕСЕ «УКРАЇНСЬКЕ
ВОЛОНТЕРСТВО — УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
СЬОГОДЕННЯ»
Всеукраїнський
тимчасово окупованих територій, ДП
«Центр
захисту
інформаційного
простору
України»
й
Асоціації
благодійників України.
Головною метою конкурсу було
всебічне підтримання волонтерського
руху України, визнання українського
волонтерства як унікального явища
сьогодення
й
сприяння
розвитку
благодійництва як національної традиції.
У
конкурсі
взяв
участь
531 конкурсант, представлено всі вікові
категорії
та
всі
регіони
України,
а оцінювали есе члени експертної ради
з науковців, освітян, громадських діячів,
представників
центральних
органів
виконавчої влади та приватних компаній.

Конкурс
есе
«Українське
волонтерство
—
унікальне
явище
сьогодення» тривав із 20 вересня до
31 грудня 2020 року й відбувся в п’ять
етапів. Його учасником міг стати кожен
мешканець України. Проєкт реалізували
за
підтримки:
Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
Уповноваженого Президента України
з
прав
дитини,
Уповноваженого
Президента
України
з
питань
волонтерської діяльності, Міністерства
соціальної
політики
України,
Міністерства
культури
та
інформаційної
політики
України,
Міністерства
оборони
України,
Міністерства молоді та спорту України,
Міністерства з питань реінтеграції

Хто подав історію:

Олена Кобець

https://bit.ly/38BzvLZ

БФ «Об’єднання світових
культур»
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МАЛЮНКІВ І
ФОТОГРАФІЙ «ЩО ДЛЯ МЕНЕ УКРАЇНА?» ДО ДНЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Всеукраїнський
Конкурс малюнків і фотографій
«Що для мене Україна?» відбувся серед
дітей віком від 3 до 18 років з України
й української діаспори різних країн світу.
Його
ініціювали
за
підтримки
Міністерства молоді та спорту України,
Міністерства
закордонних
справ
України, Міністерства культури та
інформаційної
політики
України,
департаменту
молоді
та
спорту
Київської
міської
державної
адміністрації і ДП «Центр захисту
інформаційного простору України».
У конкурсі взяли участь 3462 учасники зі
всіх куточків України й багатьох інших

країн;
вони
подали
6826
робіт.
Переможців обрали видатні політики,
громадські
діячі
та
художники:
35 найкращих робіт у різних категоріях
і номінаціях.
На
завершення
проєкту
організували
виставку
робіт
його
учасників — «Карта, що говорить» — на
фестивалі «З Україною в серці» 23 серпня
2020
року
в
київському
парку
ім.
Т. Шевченка. Виставка була
інтерактивною: учасники поділилися
розповідями, які зібрали в одному відео,
його можна було зчитати з карти за
допомогою QR-коду.

Хто подав історію:
https://bit.ly/3nGi54R

Олена Кобець

БФ «Об’єднання світових
культур»
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ
«ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СВІТОВІ ТРАДИЦІЇ
ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ»
Всеукраїнський
Уперше конкурс наукових робіт
«Громадянське
суспільство:
світові
традиції та вітчизняні реалії» відбувся
2008 року за підтримки Координаційної
ради молодих юристів України при
Міністерстві юстиції України, Асоціації
вчених — внутрішньо переміщених
осіб, Агенції впровадження реформ,
Міністерства молоді та спорту України,
Інституту
економіко-правових
досліджень НАН України, Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, Центру інновацій та
міжнародного
сталого
розвитку,
департаменту
молоді
та
спорту
виконавчого органу Київської міської
ради та департаменту суспільних
комунікацій Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).

2019 року конкурс мав на меті
привернення
уваги
до
проблем
студентів, які навчаються в переміщених
закладах вищої освіти України. Його
профінансували коштом Премії Київської
міської
ради.
Завдання
конкурсу:
підтримання
обдарованої
молоді;
створення
умов
для
її
творчого
зростання; активізація науково-дослідної
роботи
молоді;
дослідження
громадянського
суспільства
як
важливого
феномена;
подальший
науковий пошук задля наближення
розвитку українського суспільства до
стандартів
країн
із
розвиненими
демократичними традиціями; активне
залучення наукової молоді до соціально
важливої діяльності. Загалом у проєкті
взяли участь 187 здобувачів вищої освіти
з 35 вишів України.

Хто подав історію:
http://bit.ly/3qddk4F
https://bit.ly/35xOhl4
https://bit.ly/38yJvFJ

Антон Сошников

ГО «Український
координаційний центр
з підвищення правової
освіти населення»
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ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ З УПРОВАДЖЕННЯ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПРОБАЦІЇ
м. Київ
Проєкт триває вже протягом
трьох
років.
Головна
мета
—
максимально
сприяти
соціальній
адаптації
звільнених
й
осіб,
які
є клієнтами пробації (правопорушники).
Реалізують спільно БО «Світло надії»
і БО «Free Zone» за підтримки «Центру
пробації» Міністерства юстиції України.
Партнери
визначили
такі
завдання:
лікування
в
період
перебування в установах виконання
покарань; організація навчальних курсів,
зокрема із циклу «Життєві навички»;
підшукання
місця
проживання;
допомога з діставанням додому після

звільнення
в
умовах
карантину;
сприяння в працевлаштуванні; соціальні
послуги коштом місцевих бюджетів.
Також нині пілотують нову модель
умовно-дострокового звільнення, що
передбачає роботу із засудженим як під
час відбування покарання, так і після
звільнення, допомогу з розв’язанням
проблем,
а
також
супровід
представників неурядових організацій
і контроль органів пробації. Завдяки
співпраці напрацьовано успішну модель
соціальної адаптації, яка запобігає
рецидивним злочинам.

Хто подав історію:

Ірина Яковець

http://bit.ly/2XwtBFF

ДУ «Центр пробації»
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЄКТНИХ ІНІЦІАТИВ
«ВОЛОНТЕРСТВО: ВІД УСВІДОМЛЕННЯ ДО ДІЇ» ДО
МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ВОЛОНТЕРА
Всеукраїнський
Уперше 2020 року відбувся
Всеукраїнський
конкурс
проєктних
ініціатив
«Волонтерство:
від
усвідомлення до дії» до Міжнародного
дня волонтера. Номінації: «Учнівські
ініціативи»;
«Студентські
ініціативи»;
«Молодіжні ініціативи»; «Волонтерські
ініціативи в зоні проведення АТО/ООС»;
«Волонтерські ініціативи в боротьбі
з COVID-19»; «Екологічні волонтерські
ініціативи» й «Гуманітарні ініціативи».
На конкурс подали 217 проєктних
ініціатив, їхня географія охоплює всі
регіони України: як великі міста, так
і
маленькі
села.
До
визначення
переможців
долучилися
волонтери
АТО/ООС, військові й представники
органів державної влади.

Конкурс
«Волонтерство:
від
усвідомлення
до
дії»
підтримали:
Уповноважений
Верховної
Ради
України
з
прав
людини,
Уповноважений Президента України
з
прав
дитини,
Уповноважений
Президента
України
з
питань
волонтерської діяльності, Міністерство
соціальної
політики
України,
Міністерство
культури
та
інформаційної
політики
України,
Міністерство молоді та спорту України,
Міністерство
оборони
України,
Міністерство з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій, ДП
«Центр
захисту
інформаційного
простору
України»,
Асоціація
благодійників
України
та
облдержадміністрації.

Хто подав історію:
https://bit.ly/3bw5uyN

Юлія Єршова

Українська молодіжна
правнича асамблея
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