
ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЄКТУ (2019-2020):
Посилити потенціал громадських організацій та 
інших громадських формувань до їхнього впливу на 
розвиток громадянського суспільства в сільських 
громадах і малих містах та підвищення рівня 
громадянської обізнаності. 

Сприяти формуванню культури участі та взаємодії 
серед мешканців, зокрема через залучення до 
діяльності громадських платформ і використання 
інструментів місцевої демократії.

листопад 2019 – лютий 2020 березень – квітень 2020

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 і тренінгових програм

ДВА триденні тренінги, проєктування

Робочі зустрічі, консультації, “пілотні”  
інформаційні заходи в громадах

Долучення менторських (партнерських) 
громадських організацій

Пошук додаткового фінансування для 
власних проєктних ініціатив

Інформаційна і проєктна робота 
учасників/ць (впровадження проєктів)

ТЕМАТИКА ТРЕНІНГІВ

1. Мистецтво взаємодії з людьми. 
Створення та розвиток спільнот.
2. Соціальний маркетинг. 
Проєктування і промоція суспільних 
змін у громаді.
Місце проведення: Запоріжжя.

БОНУС! Експертна підтримка у 
процесі написання грантових заявок, 
складання бюджетів міні-проєктів.

травень – серпень 2020

Підтримка від експертів/ок (менторів/ок)

Створення і планування діяльності 
платформ громадянської освіти

вересень – жовтень 2020

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Стратегії розвитку громад (міст, 
селищ, сіл), тематичні стратегії і 
програми, плани дій з їх реалізації.

2. Національні та локальні грантові 
конкурси за пріоритетами громад.

БОНУС! Експертна допомога у 
підготовці статутних та інших 
документів для реєстрації ГО.

ПРІОРИТЕТНІ ПРОЄКТИ

Створення партнерств для розвитку 
громадянського суспільства.
Організація постійно діючих платформ 
з громадянської освіти і центрів 
громадської активності.
Облаштування інформаційних 
майданчиків, просвітницька робота.
Впровадження інструментів місцевої 
демократії, посилення впливу на 
процеси вироблення й ухвалення рішень.

Залучення місцевих партнерів, обмін 
досвідом 

Фіналізація локальних проєктних 
ініціатив, звітування, обмін досвідом

Меморандуми про створення коаліцій

Спільний підсумковий захід, презента-
ція та поширення кращих практик

Планування подальшої діяльності в 
рамках створеної коаліції

Проєкт «Зміцнення демократичного 
врядування» (ІІІ фаза, 2019-2020) 
впроваджується Громадською 
організацією «Стратегії і технології 
ефективного партнерства» (ГО «СТЕП») 
за підтримки National Endowment for 
Democracy

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
1. Нові знання, уміння та практичні навички учасників/ць за тематикою проєкту.
2. Створені нові осередки громадської активності та/або активізовано їхню 
діяльність.
3. Створені партнерства для організації постійно діючих платформ громадянської 
освіти, розвитку центрів громадської активності в малих містах, селищах, селах.
4. Розширено взаємодію та участь мешканців/ок у заходах, спрямованих на 
розвиток громади, посилення впливу на ухвалення рішень органами місцевого 
самоврядування, використання інструментів місцевої демократії.
5. Активізовано співпрацю між громадськими формуваннями (коаліції ГО).


