
ПОСИЛЕННЯ ГРОМАД ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ І ВЗАЄМОДІЮ
Громадська організація «Стратегії і технології ефективного партнерства» (ГО “СТЕП”)

ЗАПРОШУЄ АКТИВНІ ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
 ЗАПОРІЗЬКОЇ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, ДОНЕЦЬКОЇ та ХАРКІВСЬКОЇ областей

до участі в новій фазі проєкту «Зміцнення демократичного врядування»

Протягом двох років ми успішно співпрацювали з об’єднаними територіальними громадами
Запорізької  області  –  допомогли  їм  у  створенні  дієвих  осередків  громадської  активності,
фінансуванні  й  реалізації  місцевих  ініціатив,  налагодженні  ефективних  партнерств,
покращенні комунікацій та залученні мешканців до процесів ухвалення рішень. 

З листопада цього року ми розпочали нову фазу нашого проєкту, що триватиме до жовтня
2020 р. Ми радо запрошуємо до співпраці активні громадські об’єднання та ініціативні групи,
які мають цілі, плани й бажання сприяти розвитку своїх громад (міст, селищ, сіл) та зміцненню
демократичного врядування на місцевому рівні!

НАШІ ЦІЛІ

1. Сприяти розвитку громадської активності на місцевому рівні та посиленню ролі громадян в
ухваленні рішень.

2.  Посилити  організаційну  спроможність нещодавно  створених  громадських  об’єднань,
покращити знання, вміння і навички представників/ць НУО у вирішенні таких ЗАВДАНЬ:

1) участь мешканців в ухваленні рішень на місцевому рівні;
2) підвищення підзвітності діяльності органів місцевого самоврядування;
3) самоорганізація громадян, активізація інституцій громадянського суспільства;
4) комунікація та мультиплікація громадських ініціатив.

3. Забезпечити обмін кращими практиками громадської участі та взаємодії в форматі «рівний
–  рівному»;  сприяти  поширенню  знань  і  досвіду  учасників/ць  проєкту  шляхом  створення
платформ громадянської освіти та проведення інформаційних заходів для широкої аудиторії.

4. Створити передумови для мережування, встановлення партнерств і постійного обміну між
громадськими платформами – шляхом організації коаліції громадських об’єднань.

СПЕЦИФІКА ПРОЄКТУ

ЦІЛЬОВІ ТЕРИТОРІЇ: 

Об’єднані територіальні громади, а також  малі (до 50 тис. мешканців) і середні (до 100 тис.
мешканців)  міста  Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Харківської областей. Участь
громадських об’єднань з більших міст, розташованих на території цих областей, є можливою.

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ: 

1) громадські об’єднання, зареєстровані переважно протягом 2017-2019 років, діяльність яких
орієнтована  на  розвиток  громад  та  посилення  громадянського  суспільства  на  місцевому
рівні;  2) ініціативні групи, що мають намір створити громадське об’єднання “розвиткового”
спрямування у найближчі 2-3 місяці. Участь інших громадських об’єднань теж можлива.

Загалом ми плануємо залучити до проєкту  до 25 представників/представниць громадських
об’єднань чи ініціативних груп (орієнтовно по 2 особи від однієї НУО / ініціативної групи).



ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

 НАВЧАННЯ (ТРЕНІНГИ) для громадських лідерів/ок, зацікавлених у поширенні інструментів
локальної  демократії,  комунікації  та  адвокації  громадських  ініціатив,   формуванні
партнерств.

 ПІДТРИМКА ВІД ЕКСПЕРТІВ ТА МЕНТОРІВ,  ознайомлення з досвідом інших громадських
об’єднань, сприяння в обміні успішними практиками.

 ДОПОМОГА  В  РОЗРОБЦІ  ПЛАНІВ інформаційних  кампаній  та  проєктів  спільнодії  для
реалізації на території вашої громади (міста, селища, села).

 ДОПОМОГА  В  РОЗРОБЦІ,  ДИЗАЙНІ  ТА  ДРУЦІ інформаційних  матеріалів  для  реалізації
локальних проєктних ініціатив (ми надамо часткове фінансування для вашої діяльності).

 КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД для залучення додаткового фінансування (міні-грантів) з
метою впровадження розроблених вами інформаційних кампаній та проєктів спільнодії.

 СПРИЯННЯ У СТВОРЕННІ   постійно діючих платформ громадянської освіти у співпраці з
місцевими партнерами (органами місцевого самоврядування,  комунальними закладами,
центрами дозвілля, бібліотеками, молодіжними хабами, коворкінгами та ін.).

ЩО ОЧІКУЄМО ВІД ВАС

Аналіз і розуміння місцевої специфіки та контексту, орієнтуючись на які ми допомагатимемо
вам у розробленні й реалізації ваших проєктних ініціатив.

Відповідальну й успішну участь у навчальній програмі: 2 триденні тренінги, додаткові заходи,
подальше практичне застосування нових знань і навичок на місцях.

Підвищення  рівня  громадської  активності,  впевненості  та  зацікавленості  населення,
виявлення потенційних лідерів, залучення мешканців/ок до процесів місцевого розвитку.

Ефективне  й результативне  впровадження локальних  інформаційних  кампаній  та  проєктів
спільнодії — згідно з тими планами, які будуть розроблені за підтримки наших експертів/ок
і менторів/ок.

Створення дієвих центрів громадської активності – платформ громадянської освіти,  нових
громадських  організацій,  інших  громадських  формувань,  які  в  майбутньому  зможуть
самостійно розробляти проєкти та залучати ресурси для їх впровадження.

Покращення комунікацій та налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування,
закладами освіти, центрами дозвілля, а також з іншими громадськими об’єднаннями, які
діють на території вашої громади (міста, селища, села) чи області. 

ВИТРАТИ  НА  УЧАСТЬ  у  навчальних  заходах (включно  з  проїздом,  проживанням,
харчуванням під час проведення занять) покриваються за рахунок проєкту. 



ЩО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ

Листопад 2019 – лютий 2020 року
 Відбір  учасників/ць.  Укладання  меморандумів  про  співпрацю.  Базові  локальні
дослідження. Реєстрація громадських об’єднань (у разі участі лідерів/ок ініціативних груп).
 Розроблення навчально-методичних матеріалів, деталізація тренінгових програм. 

Березень – квітень 2020
 Два триденні  тренінги  для учасників/ць  проекту.  Робочі  зустрічі,  консультації,  “пілотні”
інформаційні заходи в громадах, початок формування партнерств. 
 Долучення менторських/партнерських НУО для допомоги у плануванні локальних заходів.
 Пошук додаткового фінансування для проєктних ініціатив (за експертної підтримки).

Травень – серпень 2020
 Інформаційна і проєктна робота учасників/ць проекту згідно з розробленими планами дій.
Підтримка від експертів і менторів (досвідчених громадських організацій). 
 Створення  і  планування  діяльності  платформ  громадянської  освіти  та  інших  центрів
громадської активності. 
Вересень – жовтень 2020
 Фіналізація локальних проєктних ініціатив, звітування, обмін досвідом. 
 Укладення  меморандумів  про  створення  коаліцій  та  інших  партнерств  для  подальшої
співпраці.
 Спільний підсумковий захід за проєктом, презентація та поширення кращих практик. 

ДОДАТКОВО

ПРОЄКТ  “ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ” (ІІІ ФАЗА, 2019-2020)

Участь у проєкті – на конкурсних засадах. Передбачається, що до проєкту будуть залучені
громадські  організації,  які  вже  мають  певний  досвід  участі  у  подібних  заходах,  так  і
новостворені,  без  великого  досвіду  практичної  діяльності.  Загалом  до  проєкту  буде
запрошено до 25 учасників/учасниць (10-15 НУО). 

Мотивація  і  готовність  до  співпраці  та  посилення  впливу  на  місцевий  розвиток. Досвід
попередніх років реалізації проєкту свідчить про те, що платформи громадської активності
та форми громадської участі можуть бути дуже різними. Але головне, що всі вони сприяють
налагодженню  взаємодії  та  порозумінню  в  громаді,  пошуку  нових  можливостей  для
розвитку, залученню мешканців до творення змін – тут і трішки поруч.

Проведення учасниками/цями проекту місцевих інформаційних кампаній та впровадження
проєктів  спільнодії. Для  цього  учасники/ці  пройдуть  відповідне  навчання,  отримають
методичні  посібники,  додаткові  консультації;  за  кошти  проєкту  будуть  розроблені  та
надруковані інформаційні матеріали. Очікуємо з вашого боку на самомотивацію, активність
і результативність у нашій спільній діяльності! 

ДЛЯ КОНТАКТІВ

Інна Стащук, менеджерка проєкту
тел.: +38066 339 1544

Віталій Лисенко, експерт проєкту
тел.: +38050 486 0565

FACEBOOK: 
www.facebook.com/hromada.zp/ 

Ел.пошта: hromada.zp@gmail.com 

Сайт ГО “СТЕП”: www.stepngo.in.ua  
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