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«Школа громадської 
участі-2»: кроки на 

користь українським 
громадам 

Досьє:
Оксана Набока, 1987 р.н., освіта вища. 

Громадська активістка, працює в Інституті 
соціокультурного менеджменту (ІСКМ) з 2010 
року. Допомагає в реалізації суспільно-важливих 
проектів. Брала участь в ряді навчальних 
тренінгів, семінарів в Україні та за кордоном.

Практично у кожної людини сьогодні є 
можливість  розвиватися і вдосконалювати 
своє життя.  Особливе місце в цій формулі 
займають громадські активісти і волонтери, 
які сьогодні роблять дуже багато цінних 
для розвитку громад справ. Для них – 
немає дрібниць, є щоденна робота там, де 
не може ефективно працювати держава 
або бізнес       Багато активістів тільки за 
останній рік змогли себе реалізувати як 
успішні громадські менеджери, аніматори. 
І це – прекрасно, проте, на нашу думку, це 
тільки початок. Зміг сам  - навчи іншого. 
Ми переконані, якщо активісти розпочнуть  
передавати свої знання, досвід, інструменти 
впливу на своє життя іншим людям, то 
таким чином, розпочнеться поступовий, але 
практично незворотній процес позитивних 
змін у суспільстві. Зміг сам – навчив іншого 
– виграли  всі. 

Інститут соціокультурного менеджменту 
(ІСКМ) вже багато років об’єднує навколо 
себе небайдужих людей, які прагнуть до 
навчання, отриманню знань для вирішення 
проблем у своїх громадах, для того, щоби 
допомогти собі і 
допомоги тим, хто 
цього потребує. 
Із 2014 року 
розпочався  проект «Школа громадської 
участі-2»* за фінансової підтримки Фонду 
ім. Ч.С.Мотта. 20 громадських активістів 
з України проходять навчання у Школі. В 
рамках Школи протягом 2014 року відбулось 
3 триденні тренінги.

З 23 по 25 вересня 2014 року у м. Кіровоград 
відбулась перша частина «Школи громадської 

участі-2» -  тренінг  «Анімація громадської 
діяльності».Учасники розглянули  основні 
питання з соціальної анімації, філософії 
аніматорства, також розглянули модель  
«центр місцевої активності»  (ЦМА) на базі 
закладу культури як інститут аніматорства 
територіальної громади. На тренінг у якості 
спікерів було запрошено випускників 

«Школи громадської участі-1» (2012-2013 
роки), які поділилися власними    знаннями 
та досвідом з учасниками «ШОУ-2». Зокрема, 
Олена Кваша (заступник генерального 
директора  Кіровоградської обласної 
державної телерадіокомпанії) розповіла 
про роль ЗМІ у підтримці громадських та 
благодійних ініціатив в умовах кризи, провела 
майстер-клас по комунікації  представників 
громадських організацій із ЗМІ. Станіслав 

Черногор (президент Фонду 
розвитку громади, м. Краматорськ, 
Донецька область) на власному 

прикладі поділився інформацією, як 
громадському діячу діяти під час військово-
політичної кризи, розповів про виклики та 
можливості.

З 11 по 13 листопада 2014 року було проведено 
другу частину тренінгу «Анімація громадської 
діяльності» в рамках «Школи громадської 
участі-2» у м. Кіровоград. На цьому етапі 
увагу зосередили на комунікативній 
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Зміг сам - навчи іншого - 
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компетентності як професійній складовій 
особистості аніматора. 

Розглянули роль соціальної технології в 
анімаційній діяльності. В рамках тренінгу 
було організовано навчальний візит до 
громади м. Мала Виска, Кіровоградська 
область, де Леонід Жовтило (випускник 
«Школи громадської участі-1», заступник 
голови районної ради, керівник громадської 
організації «Фонд розвитку ініціативи 
громади») провів екскурсію учасникам у 
Центрі місцевої активності для громади, 
розповів про його  роботу. Учасники мали 
змогу отримати уявлення про основні 
принципи роботи Центру, етапи становлення, 
основні проблеми та шляхи їх вирішення.  

До проведення третьої частини «Школи 
громадської участі-2», яка проходила з 15 по 17 
грудня 2014 року було запрошено провідних 
українських експертів, які займаються 
розвитком громад вже протягом багатьох 
років. Левко Довган (Західноукраїнський 
ресурсний центр», (ЗУРЦ), м. Львів, 
поділився досвідом роботи їх організації у цій 
сфері. Також на тренінгу приділили увагу темі 
- «Підготовка проекту»,  в цьому учасникам 
допоміг Андрій Крупяк («Товариство Лева», 
м. Львів), який  зосередився на основних 
поняттях, етапах, важливих деталях  в 
підготовці проекту. Учасники мали змогу на 
практиці побути в ролі експерта і заявника.

Всі учасники були забезпечені методичними 
матеріалами.  Після проведених тренінгів, маю 
відмітити, що учасники тримають зв’язок, 
продовжують спілкуватися один з один у 
мережі Facebook, при особистій зустрічі. 
Проводять спільні  акції, реалізовуються 
ініціативи, хоч і маленькі, але вони приносять 
корисний результат у громаді. Накопичується 
соціальний капітал, тобто збільшується 
довіра. Власне, працює наша ідея  - велике діло  
розпочинається з маленьких справ і довіри. У 

той же час, перший рік проекту показав, 
що громадським активістам потрібно 
навчатись  - будувати стосунки між 
громадськими активістами, громадами, 
взаємодіяти з владою; навчатися робити 
на результат. В цьому завжди готові 
допомогти експерти ІСКМ -  в рамках 
проекту «Школа громадської участі-2», що 
продовжується і у 2015 році. Слідкуйте за 
нашими новинами у мережі Facebook, групі 
Центри місцевої активності України, а 
також на сайтах ІСКМ www.lacenter.org.ua, 
www.lac.org.ua.

* Проект “Школа громадської 
участі-2” реалізується Інститутом 
соціокультурного менеджменту за фінансової 
підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. 

         Матеріал підготувала - Оксана Набока

Учасники “Школи громадської участі-2” з 
навчальним візитом у 

м.Мала Виска Кіровоградської області

Під час тренінгу
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Центри місцевої 
активності  - 

альтернативний 
і ефективний 

інструмент 
вирішення проблем 

громади 
Учасники дискусії:
Андрій Гардашніков, лікар-онколог, ведучий 

авторської програми Кіровоградського 
обласного радіо «Сімейний лікар», блоггер, 
громадський активіст, бард. Андрій 
намагається розробити стратегію і 
тактику боротьби за створення хоспісу 
в Кіровограді, співавтор проекту «Хоспіс». 

Лев Абрамов, президент Інституту 
соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 
громадський діяч, тренер-консультант, 
розробник та співавтор видань з питань 
розвитку громад та трансформації закладів 
культури в Центри місцевої активності.

Олена Кваша, телевізійна ведуча, учасниця 
проекту ІСКМ «Школа громадської участі», 
співавтор проекту «Ніхто, 
крім нас!», присвяченого 
найкращими громадським 
ініціативам, що виходить  
в ефірі «Кіровоградського 
Інтернет Телебачення». 
Олена пропонує залучити до 
цієї боротьби інструменти 
впливу, що  є ЗМІ, та у 
центрів місцевої активності.

Хотілось би розглянути одну 
болючу проблему, що протягом 
20 років в Кіровограді не 
вирішується, та запропонувати 
її можливий варіант вирішення 
за допомоги громадських 
інструментів впливу, так як 
центри місцевої активності. 
Проблема ця - хоспіс, 
точніше – його відсутність в 
обласному центрі, та й в районах області. 

А. Гардашніков: якщо коротко, то хоспіс 
(раптом, хто ще не знає) — це соціально-
медичний заклад, де задля високої якості 

життя невиліковного хворого борються 
психологи, волонтери, соціальні працівники, 
священики, молодший, середній медичний 
персонал і лікар. Основні завдання хоспісу — 
налагодити догляд за пацієнтом, забезпечити 
якісне знеболення, навчити родичів 
спілкуватися з людиною, яка завершує своє 
життя. В хоспісі не всі живуть до фізичної 
смерті. Інколи достатньо отримати певні 
навички, отримати психологічну допомогу, а 
далі можна влаштувати хоспіс на дому. Коли 
лікар розуміє, що перед ним пацієнт, якому 
він не може допомогти, якому неможливо 
не те, що пообіцяти одужання, а навіть 
немає лікування, яке б дало сподівання на 
загальмовування хвороби, лікар має допомогти 
хворому забезпечити високу якість життя та 
достойне її завершення. Лікар має спрямувати 
такого пацієнта в хоспіс.  Якщо він є.

На Кіровоградщині досі у влади не з’явилося 
можливості (можливо, розуміння цієї 
проблеми відсутнє) відкрити хоспіс. Навіть 
не те, щоб ідеальний, просто хоч якийсь 
хоспіс для початку. Функція хоспісу на папері 
покладена на лікарні за місцем проживання. 

Наскільки є бажання госпіталізувати 
невиліковного пацієнта, на якого буде 
витрачено велику кількість опіоїдів, який 
“зіпсує” статистику смертності — не думаю, 
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що таке бажання у кожного закладу є великим.
  І, якщо нещодавно у онкологів та 

представників благодійних організацій були 
певні мрії щодо відкриття таки хоспісу, тепер 
надії стають мізерними. На тлі економічної 
катастрофи та на тлі подій, які відбуваються на 
сході країни — навіть уявити собі, що можна 
буде зібрати достатньо коштів на утримання 
подібного закладу — важко. Раніше ми могли 
розраховувати на бізнесменів та небайдужих 
людей в сенсі такого фінансування, тепер 
всі сили ми кидаємо на те, щоб підтримати 
воїнів в АТО, які відстоюють незалежність 
та цілісність нашої країни. Але агресор — 
не вічний, війна – однозначно, закінчиться, 
і створення та відкриття хоспісу стане, 
сподіваюся, першочерговим завданням 
міської влади. Стандартним шляхом, тобто за 
рахунок міського чи обласного, чи обох одразу 
бюджетів сьогодні вирішити питання немає 
можливості, також немає чіткого розуміння 
форми хоспісу (комунальне підприємство, 
лікувальний заклад та інш.) Проте, лишати 
ситуацію такою, на думку групи активістів, 
(частина з яких медики, частина – родини 
невиліковно хворих) вже неможливо. 

Активісти продовжують роботу над цим 
проектом. І сьогодні є дві складові, які 
вже знаходяться в стадії реалізації. Перша 
складова  - медична. Друга  - громадська. 

Варто підкреслити, що обидві складові 
мають реалізовуватися  паралельно. По-
перше, медикам треба добитися того, щоб 
лікарі першого рівня знали та дотримувалися 
правил надання знеболення паліативному 
хворому. Наявність вираженого болю у 
невиліковного хворого — це показання до 
призначення сильного опіоїда (морфіна). 
Морфін діє 3-4 години, отже поступати в 
організм людини він має 6-8 разів на день. 
Він є як в таблетках, так і в ампулах. Лікар 
має право виписати рецепт на обидві форми. 
А призначити адекватне знеболення — 
зобов’язаний. Не забуваймо, що спричинення 
сильних страждань людині — це тортури. 
Тобто, зараз  - такий крок поки єдине, що 
можна зробити для хворих, поки немає хоспісу. 

О.Кваша: громадська складова – це 
той компонент, який дозволяє тиснути 

на владу і підштовхувати її до роботи 
над створенням хоспісу, це і прекрасна 
можливість активізувати громаду.  Для цього 
необхідна постійна пристуність теми в полі 
зору громадськості, необхідна підтримка 
ЗМІ. У активістів проекту «Хоспіс» вже є 
постійні партнери – Кіровоградське Інтернет 
Телебачення, Кіровоградська обласна 
державна телерадіокомпанія,  є підтримка  
видання «Україна центр». Є спікери, які 
готові привертати увагу до теми, але відсутня 
чітке розуміння подальших дій. Відчувається 
дефіцит знань у сфері реалізації громадського 
проекту. Ось тут, як на мене, може 
спрацювати формула – «Центри місцевої 
активності», запропонована ІСКМ, яка вже 
працює на багатьох закладах культури. 

Для довідки: Центр місцевої активності – 
це установа культури, яка ставить за мету 
не просто надання послуг у сфері дозвілля, а 
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й розвиток спільноти, залучення жителів 
до вирішення соціальних та інших проблем, 
що стоять як перед клубом, так і перед 
спільнотою. Будинок культури, який став 
Центром місцевої активності, є для жителів 
територіальної громади, її організацій та 
установ активним партнером у вирішенні 
місцевих проблем. Це клуб, який прагне стати 
не тільки закладом культури, дозвілля, а й 
цивільним, громадським ресурсним центром 
мікрорайону, селища, села. (www.lacenter.org.ua) 

Вирішення проблем громади  - це не тільки 
завдання органів місцевого самоврядування, 
це й робота самої громади. Сьогодні до 
реалізації проекту «Хоспіс» залучено не 
більше 20 осіб, тобто це питання не стало 
питанням всієї громади. Відсутність хоспісу в 
області не турбує глобально сьогодні нікого, 
окрім рідних хворих та невеликої групи 
лікарів. Це  - неприпустимо. Перед авторами 
проекту одразу постає додаткова низка 

завдань (окрім тих, що вони вже виконують): 
долучити більше людей, організувати акції 
для привернення уваги до проблеми, залучити 

експертів до вирішення проблеми. Все це 
буде реальним списком виконаних справ 
тільки за умови широкої участі громади. І 
тут, на допомогу активістам може прийти  - 
«Центр місцевої активності» (ЦМА) (на базі 
будинків культури або бібліотек. Ініціатором 
впровадження цієї ідеї стали громадські 
організації, зокрема, Центр підтримки творчих 
ініціатив та Інститут соціокультурного 
менеджменту (ІСКМ), а також їх партнери). 
Тільки замисліться, в місті та області є 
близько 27 бібліотек, 24 будинків культури. 
І проект «Хоспіс» автоматично  отримує 
вельми серйозну мережу, що для проекту 
такого рівня – необхідно. Перебуваючи з 
навчальним візитом у  Польщі, я бачила, 
як місцеві будинки культури, бібліотеки 
згуртовують жителів мікрорайонів, міст, 
разом концентруються навколо проблем, 
вирішують їх. Успішно, інколи – навіть 
без влади. Самостійно, але з серйозною 

участю засобів масової інформації. 
Л. Абрамов: наша організація 

багато років вивчає громади, шляхи 
вирішення проблем громад не 
тільки в Україні, експерти ІСКМ 
пропонують розглядати  по-новому 
заклади культури у процесах 
розвитку громад. У ситуації, що 
ми розглядаємо зараз є багато 
параметрів, що роблять застосування 
моделі «Центри місцевої активності»  
- найбільш оптимальним рішенням 
для порушеної проблеми. 

По-перше, центри місцевої 
активності сприяють розробці та 
реалізації проектів, спрямованих 
на вирішення актуальних 
проблем місцевої громади. Ваша 
проблема, безумовно, актуальна.

По-друге, модель Центру місцевої 
активності надає можливість клубу/
бібліотеці і місцевій громаді стати 
активними учасниками у справах 
усього населення територіальної 
громади. На базі будинку культури, 

розташованого в невеликому місті  
активізується участь жителів у конкретних 
справах щодо поліпшення їхнього життя. 
При цьому важливо, що запропонована 
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модель дозволяє клубу/бібліотеці стати 
суспільно-активним без шкоди для його 
основних функцій як установи.  Ця модель 
дозволить сформувати, налагодити 
ефективне інформування про проблему 
проекту, знайти нових активістів, отримати 
соціальний капітал, залучати кошти. 
Також модель принесе користь не тільки 
проекту «Хоспіс», а дозволить згуртувати 
громаду, відчути свою впливовість..

Головне  - дослухатися експертної думки, 
і правильно визначати 
завдання, щоби уникнути 
ризику  - неможливість 
виконання. Центр місцевої 
активності (на базі закладу 
культури), до речі,  одразу 
надає проекту ще й більш 
офіційний статус, так 
би мовити – паспорт, а 
відтак  - активісти будуть 
мати більше довіри від 
органів влади та різних 
всеукраїнських та 
міжнародних організацій 
(потенційних партнерів). 

По-третє, спільна робота 
з ЦМА дозволяє отримати 
ще й інформаційно-
ресурсну підтримку. 
Працівники закладів культури  - мають 
можливість допомогти активістам, 
волонтерам проекту «Хоспіс» культурно-
мистецькою компонентою, підвищувати 
їх рівень знань та компетенцій в 
нетипових для них сферах (робота з 
громадськістю, робота з Інтернетом та інш.)

Варто також знати, що відповідно до 
визначення, одне з головних завдань 
Центру місцевої активності – допомогти 
кожному, хто бажає знайти ефективну 
соціальну компетентність, переконати в 
можливості активно і успішно жити у своєму 
співтоваристві, надати необхідну підтримку. 

Таким чином, враховуючи відсутність 
досвіду реалізації громадських проектів   у 
ініціаторів «Хоспіс», вважаю, що «Центр 
місцевої активності» на базі закладів 
культури є реальним механізмом об’єднання 

активних, творчих людей, які орієнтовані 
на ідеали громадянського суспільства, на 
демократизацію всіх сфер соціального життя 
місцевої громади, на перетворення клубів на 
просвітницькі та культурні центри спільнот.

 А. Гардашніков: Цікава форма, про 
яку, скажу відверто, я раніше не чув. І 
тепер питань не стало менше – навпаки, їх 
стало значно більше. Де отримати базові 
знання, хто буде опікуватися громадською 
складовою та інш. Проте, ми не просто 

розмірковуємо про те, що варто робити, а й 
робимо. Зокрема, вже запустився інтернет-
проект — група в соціальній мережі Face-
book “Хоспіс Кіровоград” (https://www.face-
book.com/groups/hospis.kr), а для тих, хто не 
має доступу до Інтернету, волонтер щодня 
з 15.00 до 18.00 (крім вихідних) приймає 
дзвінки на телефон, щоб передати все це в 
групу. Групу створив головний спеціаліст 
з паліативної допомоги департаменту 
охорони здоров’я Кіровоградської обласної 
держадміністрації — Михайло Макаревич, 
тому ми всі сподіваємось, що сигнали 
від людей, які позбавлені необхідного 
знеболення, не будуть полишені без уваги.

І я прекрасно розумію, що сьогодні нам 
– всім, хто небайдужий до долі людей, які 
помирають в нелюдських стражданнях — 
треба зробити максимум, щоб такі люди 
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могли достойно завершити своє життя 
навіть попри відсутність хоспісу. Для цього 
пацієнти та їхні родичі мають давати знати 
про ті проблеми, які існують. Вони мають 
знати, що їхнє право — вимагати якісного 
знеболення. Також дуже сподіваюсь на 
бодай мінімальну увагу соціальних служб 
та місцевої влади до долі таких пацієнтів. 

О. Кваша: для вирішення цієї проблеми 
також варто використовувати наявні 
позитивні практики та варіанти, що їх 
пропонує й громадський сектор в тому 
числі, особливо за умови жорсткої економії 
ресурсів, а також за жорстокої необхідності 
розвитку громадянського суспільства. Воно 
народилося не так давно і тепер головне  
- знати, як і що робити далі, аби його не 
знапастити. Ми вже маємо унікальну 
історію українського волонтерства.

Кожен третій українець – надає 
підтримку….. Нехай успішних 
прикладів буде більше. І за рахунок 
кіровоградських практик – в тому числі. 

Ніхто не вирішить наші проблеми за нас! 
Тим більше, в цей непростий для країни час! 

P. S.. Наше видання буде відслідковувати 
розвиток цієї теми.

Матеріал підготувала – Оксана Набока

Телебачення 
як зброя для 
громадських 

активістів
Телебачення в Україні так і 

залишається нелетальною зброєю 
для громадських організацій у війні 
проти системи та її представників: 
чиновників і корупціонерів. А 
могло б стати летальною і вже 
давно вирішити долю «війни» 
за верховенство громадського 
контролю й закону над діями влади. 

Громадські організації часто або 
недооцінюють силу телебачення, 
або неправильно використовують 
цей ресурс. Як і в радянські часи, 

представники ГО з’являються на екранах, 
аби прозвітувати про виконану роботу 
або, гірше того, - подякувати місцевій і 
центральній владі чи політичній силі за 
допомогу в організаціїї того чи іншого заходу 
різних ступенів важливості. Такі «спікери» 
можуть навіть розповісти про «діяльність» 
своєї організації. Зазвичай - у цифрах. 

Це призводить до того, що глядач, заради 
якого громадський активіст насправді 
й прийшов на ТБ, просто перемикає на 
канал, де розважають «голоси», «таланти» 
й «екстрасенси», розчарувавшись в 
громадських організаціях, як таких. Звісно, 
що й самі телевізійники не в захваті від 
зустрічей з активістами, котрі просто 
невигідні й нецікаві телеканалам.

У той же час справжня співпраця 
активістів й журналистів може дати реальні 
результати. У Польщі досвід такої спільної 
роботи допомогає виступати єдиним 
фронтом проти корупції серед чиновників. 
Громадські організації за допомогою своїх 
офіційних запитів допомагають телебаченню 
пробивати редути формальних відмовок 
влади, а журналісти із задоволенням 
розглядають активістів як своїх союзників й 
діляться з ними інсайдерською інформацією 
в боротьбі за інтереси суспільства. 

Досвід польських активістів з «Bona Fides» - 
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яскравий приклад. Вони часто користуються 
практикою юридичних запитів  у різних 
галузях суспільного життя, здійснюючи 
ефективний тиск на політиків й чиновників. 
Результати таких запитів одразу публікуються 
чи передаються електронним ЗМІ. 

Співпраця громадських діячів і журналістів 
приносить плоди не лише в Польщі, а й в 
інших країнах Європи. Так, наприклад, в 
Словаччині активісти зуміли перетворити 
свою акцію в непоганий 
інформаційний привід для новин 
регіонального та центрального 
рівня і завдяки цьому вирішити 
проблему цілого мікрорайону, а 
в подальшому - і міста. Справа 
полягала в наступному: у 
дворі багатоповерхівок такого 
собі «спального району» 
розташувався нічний клуб. 
Гучна музика, постійний шум 
після 23:00 дратував численних 
домогосподарок й молодих мам 
із сусідніх будинків. Вмовляння 
активних громадян ніяк не 
впливали ні на керівництво 
міста, ні на власників закладу. 
Ситуація потрапила в глухий 
кут. Тоді активісти зважилися 
на радикальний крок: мітинг, 
пікет перед муніципалітетом з 
вимогою вирішити проблему. 
Але звичайний мітинг може 
пройти непоміченим, якщо 
його підготувати традиційно: 
зібравшись у зграйку, скандувати 
з плакатами стандартні «ганьба» і «геть». 
Для тележурналістів мітинг, звичайно, 
інформаційний привід, але далі регіональних 
новин це не піде і до бажаного ефекту - тиску 
на владу - теж не призведе. І тут громадські 
активісти придумали формат, який  
зацікавив телевізійників. Вони створили 
картинку, від якої не змогли відмовитися 
навіть центральні канали. У визначений 
час перед муніципалітетом з’явились 
десятки молодих мам з візочками  й дітьми. 
Вони зайняли всю площу перед будівлею  
й просто прогулювались. Доповнював 

картинку плакат з написами в стилі: «Нам 
ніде гуляти з дітьми, тому ми будемо гуляти 
тут». Чиновникам і політикам довелось 
проходити буквально крізь ряди жінок 
з візками, що створило додаткові цікаві 
кадри для телемедійників. Увечері того ж 
дня сюжет про пікет молодих мам був не 
тільки в регіональних, але й в центральных 
вечірніх новинах. Лідерів громадських 
активістів запросили на ранкове і вечірнє 

ток-шоу. Журналісти звернулись з великою 
кількістю запитань до власників нічного 
клубу й до чиновників. Громадська думка, 
завдяки такому масовому тиску з боку ЗМІ, 
була на боці жителів мікрорайону, в яких 
кожен глядач ( а більшість із них, згідно з 
дослідженнями, - домогосподарки) бачив 
самого себе. Через пару днів питання було 
вирішено на користь протестувальників: 
нічний клуб закрили. У даному випадку 
виграли не тільки жителі конкретного 
мікрорайону - політикам довелось прийняти 
рішення, завдяки якому діяльність подібних 
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закладів у житлових мікрорайонах всього 
міста обмежувалась певним часом. 

 Дану ситуацію можна охарактеризувати як 
побутову, але, завдяки втручанню активістів, 
вона отримала й політичне забарвлення, 
оскільки реакція чиновників у подальшому 
вплинула на голосування і влада в місті  
перейшла до іншої політичної сили.

Тому представникам громадських 
організацій важливо пам’ятати: кожна 
креативна акція – це новина, якщо не для 
центральних, то для регіональних телеканалів 
точно. І чим вона яскравіша - тим більше 
шансів потрапити в телевізор. А значить - 
посилити тиск на людей, від яких залежить 
той чи інший варіант вирішення проблеми. 

У нашій країні зараз безліч можливостей 
для просування інформаційних приводів в 
електронних ЗМІ. Взяти хоча б телебачення: є 
державні телерадіокомпанії, великий перелік 

приватних центральних та регіональних ТРК, 
а з недавнього часу з’явилось хоча ще й молоде, 
зате перспективне інтернет-телебачення. 

Інтернет-ТБ для громадських організацій 
є найбільш прийнятним варіантом для 
вирішення тієї чи іншої проблеми.  Відмінність 
від держТБ чи від приватних ЗМІ в тому, 

що інтернет менш залежний від формату 
подачі інформації та від корпоративної чи 
державної цензури. А саме відео можна 
легко розповсюдити через соцмережі, 
таким чином - воно може стати додатковим 
інформаційним приводом для центральних 
ЗМІ.  Можливості інтернет ТБ широко 
продемонстрував Майдан 2013-2014-го років. 
Озброєні лише телефонами й планшетами, 
журналісти вели прямі трансляції подій в 
інтернеті, досягаючи мільйонів переглядів.

Позитивний приклад є й у Кіровограді. 
Громадські активісти помітили, що в 
заповідній лісовій зоні міста ведеться 
будівництво приватних будинків. У 
соцмережах почалось активне обговорення 
проблеми. В інтернеті з’явилось відео 
будівництва. Через декілька днів активістів 
запросили до студії Кіровоградського 
інтернет-ТБ, де вони виступали як очевидці 
подій протягом декількох ефірів одразу. 

Це спричинило резонанс 
серед містян, а влада була 
змушена створити комісію 
з розслідування не тільки 
одного випадку вирубки лісу 
й будівництва, а  й всього 
процесу роздачі земель 
заповідника. Співпраця 
журналістів і громадських 
активістів призвела до 
того, що на даний момент 
вирубку в заповіднику 
зупинено, а комісія готується 
опублікувати результати своєї 
роботи й передати матеріали 
в обласну прокуратуру.

Саме такий ефект 
впливу на громадську 
думку й дає перспективу 
активістам використовувати 

телебачення як летальну зброю проти 
«совкової» системи нинішньої бюрократії 
й корупції й бути з тележурналістами 
союзниками у війні за верховенство 
закону й справедливості в нашій країні.

Матеріал підготував - Андрій Богданович

“Школа громадської участі”: життя проекту

Прямий ефір Кіровоградського Інтернет Телебачення (КІТ)
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Поради волонтера 
молодій людині

Досьє:
Марія Калашнік - в недалекому минулому 

редактор «НДО-Інформ», стала волонтером, 
учасником програми Європейської комісії. 

Марія поділилася власним досвідом  
волонтерства в Європі, а також 
думками про можливості, які надає 
волонтерство молодим людям. 

Ще до того як долучитися до угорського 
волонтерського проекту, навіть до того, 
як я пропрацювала 4 роки в українській 
громадській організації, я задавалася 
питанням  - хто такі волонтери? 
Хто ці люди, які готові працювати 
безкоштовно, чому їм це потрібно? 

Сьогодні я  волонтер в 
Угорщині. Майже рік працюю у 
волонтерському проекті, і мабуть, 
вже  можу поділитися своїм досвідом.

Звісно, волонтерські програми 
бувають різні, але я буду розповідати 
про програму, через яку потрапила в 
Угорщину, а саме  - програму Європейської 
комісії European Volunteering Service 
(Європейська волонтерська служба). Дана 
програма розрахована на молодь від 18 до 
30 років. У програми є короткострокові 
волонтерські проекти від 2-х тижнів до 

декількох місяців, і довгострокові – до року. 
Живу та працюю я в мальовничому селищі 

Холлокьо на півночі Угорщини. В цьому 
проекті  працює 5 волонтерів: я, 3 дівчини 
(Латвії, Чехії та Польщі)  і хлопець з Росії. 
Всі ми  - практично однолітки, молоді 
люди, буквально недавно  - студенти вищих 
учбових закладів. Робота наша  полягає у 

розвитку місцевих громад через роботу із 
дітьми та молоддю. Регіон, в якому працюємо 
– найбідніший в Угорщині. Ми працюємо 
у школах та молодіжних центрах, в які діти 
приходять після школи. Навчаємо діток 
англійської, в ігрових формах пояснюємо 
основні принципи взаємодії в суспільстві, 
розкриваємо принципи та механізми 
дорослого життя, щоби дітям було легше 

адаптуватися та соціалізуватися. 
Основним бар’єром виявилося 
мовне питання, але буквально, 
через три місяці проблем у 
комунікації практично не було. 

Кожен стає волонтером з різних 
причин. Комусь потрібен час 
для роздумів, комусь новий 
досвід, а для когось це остання 
можливість спробувати щось нове 
та цікаве перед «дорослим» життям. 
Волонтерство, це ще й якісна  
платформа для саморозвитку. 

В кінці кожного проекту 
волонтер отримає сертифікат Yo-
thPass, що може стати у нагоді 

У К Р А Ї Н А:      В І Д К Р И Т И Й     П Р О Е К Т

Марія Калашнік (Італія)

Марія Калашнік - організатор креативного позашкілля 
(Угорщина)
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при працевлаштуванні, на жаль, мова йде 
поки про країни Європи та США. В Україні 

такий сертифікат не надає поки переваг. 
Взагалі, у Європі волонтерство – це традиція 

, волонтертство – популярний рух, в ньому 
активно беруть участь і молоді люди, і 
пенсіонери. Волонтерство в європейській 
системі цінностей посідає одне з провідних місць. 

В Україні тільки за останній рік відбулося 
народження і стрімке становлення 
волонтерського руху, який набув широкої 
популярності, має чітку специфіку – підтримка 
українських військових, поранених, 
родин військових, пошук загиблих. І 
в цьому русі, що характерно, задіяні 
практично всі громадяни України. Від 
вихованця дитячого садочка, який малює 
військовим малюнки – до пенсіонерів, які 
плетуть бійцям шкарпетки, відвідують 
їх у госпіталях.  Волонтери, громадські 
активісти Європи з великою повагою  
ставляться до громадської роботи 
українців. На мою думку, це унікальний 
випадок в історії волонтерства. 

Звісно, європейські й американські 
історії волонтерства мали менш 
трагічні забарвлення, але не 

менш гостру соціальну спрямованість. 
Для молодих читачів журналу хочу зробити 

особливий акцент ще на одній додатковій 
можливості, що її відкриває волонтерство. 
Так би мовити, «бонус». Волонтерство 
– це чудова можливість відкрити для 
себе світ, зокрема, Європу. Так, якщо ви 
розпочинаєте роботу в  проекті, в одній 
з країн Європейського союзу,  то маєте 
нагоду вільно пересуватися всіма країнами, 
що входять до його складу. Я особисто 
скористалася такою можливістю під час 
своєї відпустки і відвідала Італію, побувала 
у Мілані та Венеції.. Для мене завжди було 
важливим відчути національний колорит, 
місцеве життя, перейнятися країною, в яку 
ти потрапляєш. Вивчити не туристичну, 
а справжню Угорщину я змогла саме 
завдяки волонтерському проекту. За 
рік  я змогла відкрити для себе унікальні 
традиції, місцеві звичаї та, навіть, вивчити 
мову на початковому рівні, яка, до речі, 
є однією з найскладніших мов світу.

І хоча будь-який проект – це лише короткий 
проміжок часу, ви його відчуєте максимально 
повно, а коли проект завершиться  - туга 
за домом вщухне і з’явиться туга за цим 
невеличким, прожитим «життям у житті».

Тож, якщо ти молодий, активний, і в тебе 
є час і хоча б невеличке бажання відкрити 
для себе світ, волонтерство – це унікальний 
шанс, який допоможе тобі це зробити!

Матеріал підготувала – Марія Калашнік
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“Всі діти інколи хочуть бути трішки індіанцями”
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Історія створення 
«Школа життя» у 
Новій Чернещині

Досьє: 
Толстик Микола Олександрович, працює 

в Новочернещинській ЗОШ І - ІІ ступенів 
вчителем математики та інформатики (до 
цього працював директором цієї ж школи з 
2000 р по 2013 рік) Освіта: 2 вищі, Харківський 
інститут механізації електрифікації 
сільського господарства та Харківський 

державний педагогічний університет ім. Г.С. 
Сковороди. В громадській організації “Школа 
життя” виконує функцію заступника голови, 
фактично керівник проектів. Є ініціатором 
та розробником проектів в ГО. Нагороди, 
грамоти відділу освіти, Сахновщинської 
районної ради, Головного управління освіти 
Харківської РДА. Кредо:  якщо якщо взявся 
за якусь справу, то доведи її до кінця за будь 
яких умов, або «вижми» максимум із ситуації.

Наше невеличке село, Нова Чернещина 
Сахновщинського району Харківської області 
-  одне з найвіддаленіших від районного та 
обласного  центрів. Майже відсутні робочі 
місця: школа, сільський будинок культури, 
сільська рада, магазини. Та громада села  
дуже активна,  люди  прагнуть будь-якою 

ціною створити максимум умов для розвиту 
території. Багато для цього зробили й активісти 
громадської організації «Школа життя». 

Організація була  створена за  пропозицією 
Проекту «Місцевий розвиток орієнтований 
на громаду» за підтримки Програми Розвитку 
Об’єднаних Націй та Європейського 
Союзу за  активної участі вчителів, 
батьків учнів та інших жителів села. 

Розпочали роботу  по створенню організації 
з хвилюванням і надією. По-перше, досвіду по 
створенню організації в районі не було, ми стали 
«піонерами», перспективні плани у нас були 
серйозні   - замінити в школі вікна та двері на 
металопластикові в рамках  проекту ПРООН.  

Створення організації у нас зайняло 
майже три місяці. І врешті,  «Школа життя» 
розпочала свою діяльність під керівництвом 
вчителя нашої  школи – Лесі Таранець. 
А  минуло ще трохи  часу від заснування 
організації  та початку її діяльності і учні  
уже навчаються у теплому приміщенні, 
бо замінили двері та вікна, що сипалися 
від подиху вітру,  на енергозберігаючі 
металопластикові; відремонтували котельню.  

Тож, ті, хто мав скепсис щодо того, що саме 
громадська організація вирішить питання 
такого рівня, змогли впевнитися, що може, і 
досить ефективно. Вартість першого проекту 
становила майже 168 тисяч гривень.  Левову 
частину коштів назбирали самі мешканці села. 

За 3 тижні у школі поміняли вікна та двері 
на металопластикові. Замість старих ламп 
поставили енергозберігаючі. Велика частина  
робіт  була виконана силами вчителів школи. 
Як жартували педагоги, їм дуже швидко 
довелося перекваліфікуватися у будівельників 
без відвідування інституту підвищення 
кваліфікації. Звичайно, значну допомогу 
надали й батьки дітей, які навчаються у школі. 

Це був перший крок. Без сумнівів, успішний,  і 
він надихнув на подальші дії і пошуки проектів, 
в яких наша організація могла брати участь. 

Так, ми взяли участь у грантових 
конкурсах  фонду «Громадські ініціативи» 
за співфінансування “Філліп Морріс 
Україна”(місто Харків). В рамках проектів  
було відремонтовано підлогу в одному 
класі,  придбано музичне обладнання 

13

З Н А Й О М С Т В О       З  Б  Л  И  З  Ь К  А

Микола Тослтік



№1 (51),
2015

14 

для школи.  Згодом був  грант від БФ 
«Патріоти», за кошти якого  відремонтовано 
підлогу в інших приміщеннях школи. 

У 2013 році  громадська організація 
реалізувала  адвокасі кампанію «Збережемо 
нашу школу», що є частиною  проекту 
«Підтримка громадських ініціатив на 
користь збереження шкіл у малих громадах». 
Ця кампанія була проведена спільно із 
«Східноукраїнським центром громадських 
ініціатив» ( м. Луганськ), за програмою «Разом 
до збереження та розвитку освітніх послуг в 
малих громадах» (за фінансової підтримки 
Міжнародного Фонду «Відродження»). 

В результаті  - школа продовжує 
працювати, а старі парти замінили на  
нові, за якими зручно і безпечно сидіти 
та працювати.  У проекті активну 
участь взяли й самі школярі. Свій 
навчальний заклад вони відстоювали  
у творах та малюнках, по результатам 
яких було видано брошуру «Село 
без школи». Також брали  участь у 
проекті «Розвиток шкільних сайтів» 
що є частиною проекту «Укріплюємо 
зв’язки між школою та громадою» 
за підтримки програми Малих 
грантів Корпусу Миру (м.Луганськ), 
а вже в 2014-2015 році новий проект 
«Демократичне врядування в школі» Семінар-
тренінг у сфері освіти для демократичногно 
громадянства і прав людини, що проводиться 
в рамках спільного проекту Міністерства 
освіти і науки України, Європейського 
Центру Вергеланда (EWC, Осло) Ради Європи 
та Міністерства закордонних справ Норвегії. 

Своїм досвідом ми готові ділитися з 
усіма бажаючими.  Нещодавно наша 
організація провела  навчальний 
районного семінар  -  «Попереджувальні 
дії щодо зменшення можливості 
закриття школи». До нас приїхало 
двадцять директорів загальноосвітніх 
навчальних закладів Сахновщинського 
району, які познайомилися  з 
правовим регулюванням ліквідації 
шкільних закладів та основними 
напрямками попереджувальних 
дій для збереження своїх шкіл, 
дізналися,  як створити громадську 
організацію,  про тонкощі розробки 

статуту та отримання свідоцтва; про 
фандрейзингову діяльність школи поза 
громади. А під час ділової гри присутні 
вчилися самостійно складати аплікаційну 
форму проекту та шукали  шляхи співпраці 
з місцевими органами самоврядування.

І зараз ГО «Школа життя» та 
Новочернещинська ЗОШ  працюють над 
втіленням  у життя питань демократизації 
школи, як в управлінській діяльності, 
так і в учнівському самоврядуванні. 
Готові до співпраці з усіма небайдужими. 

Матеріал підготував - Микола Толстік 
Контакти:
Черкасова Клавдія, прес-секретар
Громадська організація «Школа життя»
тел.: (095)092 54 63, (097)165 17 42, (05762) 24734
e-mail: klavdia1961@ukr.net,    klavldija2910@gmail.
com

З Н А Й О М С Т В О       З  Б  Л  И  З  Ь К  А

Снмінар для директорів шкіл Саханівщини

Новочернещинська ЗОШ І - ІІ ступенів
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Роботу випускника 
“Школи громадської 
участі” відзначено 

на державному рівні
За сприяння Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України у 
співробітництві з Програмою Ради Європи 

«Посилення інституційної спроможності 
органів місцевого самоврядування в Україні» 
було  організовано конкурс кращих практик 
місцевого самоврядування. Випускник 
«Школи громадської участі-І», Леонід Жовтило 
подав  на конкурс практику по створенню 
Центрів місцевої активності для розвитку 
громад, яка з 2012 року реалізовується у 
закладах культури Маловисківського 
району Кіровоградської області. 
Робота нашого колеги отримала  
відзнаку конкурсу (диплом )

Зі слів Леоніда, завдяки проекту «Школа 
громадської участі» ГО „Інститут 
соціокультурного менеджменту” 
м. Кіровоград, за підтримки 
Міжнародного фонду Ч.С. Мотта я 
мав змогу оволодіти інструментами 
соціокультурного менеджменту та 
сучасними технологіями по створенню 
центрів місцевої активності на базі 
будинків культури, сільських клубів та 
бібліотек. Використовуючи знання та 
вміння, Маловисківська районна рада у 

співпраці з Оникіїською, Новогригорівською 
сільськими радами, Маловисківською 
районною бібліотекою та ГО «Фонд розвитку 
ініціативи громади» з червня 2012 року 
розробили та розпочали впровадження 
проекту „Центри місцевої активності для 
розвитку громад”. За результатами проекту 
при Оникіївській сільській бібліотеці 
та сільському будинку культури було 

обладнано громадську світлицю, 
придбано комп’ютерну техніку з 
підключенням до мережі Інтернету. 
Організовано проведення круглих 
столів з представниками влади по 
питаннях доступу до публічної 
інформації, участь молоді в 
Інтернет телемостах зі своїми 
ровесниками зі сходу та заходу 
України. Запроваджено проведення 
безкоштовного юридичного 
консультаційного пункту. 
Налагоджено випуск сільського 
інформаційного бюлетеню.

  Члени громадської організації 
«Відродження Новогригорівки» 
організували у сільському будинку 

культури збори громади, запросивши 
як рядових жителів, так і керівництво 
сільської ради, сільських та районних 
депутатів, керівників сільськогосподарських 
підприємств. Результатом зборів стало 
підписання угоди про співпрацю та фінансову 
підтримку між громадою, сільською радою 
та представниками місцевого бізнесу. 

З Н А Й О М С Т В О       З  Б  Л  И  З  Ь К  А

Леонід Жовтило отримує відзнаку

Тренінг для слухачів “Вищої народної школи”. 
Маловисківська районна бібліотека.
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Затверджено плани розбудови громади села.  
У процесі реалізації домовленостей: 

капітально відремонтовано сільський будинок 
культури; -при будинку культури засновано 
громадські об”єднання за інтересами; 
-створено громадську світлицю; -організовано 
відзначення культурно мистецьких заходів;-
активізувала свою роботу сільська бібліотека;-
матеріальна база закладів культури села 
поповнилась комп’ютерною технікою 
з підключенням до мережі Інтернету, 
плазмовим телевізором, настільними 
іграми для молоді, музичними 
інструментами.  

За сприяння ресурсного центру 
районної ради та колективу районної 
бібліотеки, розроблено низку заходів, 
які направлені на реалізацію проекту по 
створенню центрів місцевої активності 
на базі закладів культури. За методичної 
підтримки районного ресурсного центру, 
колективом бібліотеки було розроблено 
та подано на грант до програми 
Бібліоміст проект з розширення  Інтернет 
- комунікативної бази бібліотеки. У 
результаті отримання гранту районна 
бібліотека отримала 12 комплектів 
комп’ютерної техніки з підключенням до 
мережі Інтернету. При районній бібліотеці 
реалізуються молодіжні ініціативи: дитячо-
юнацька громадська організація  “Ліга 
інтелектуальних ігор” ;    поетична студія “Мрія” 
;  жіночий клуб “Світлиця” ; інформаційно – 

консультативний портал “Захист прав 
дітей в Україні”; Медіа – Інтернет проект 
„Пізнаємо Україну через діалог” ; творча 
майстерня «Публічна бібліотека сьогодні, 
яка вона”; проекти за участю старшого 
покоління: „Вища народна школа”. 
Розроблено та впроваджено проекти 
екологічного спрямування „Наше місто 
чистий дім”; „Здай батарейку – врятуй 
крота”. Спільний проект з податковою 
службою та представниками бізнесу 
- „Податкова звітність без кордонів”. 
Завдяки впровадженню новітніх форм 
роботи та соціокультурних технологій, 
Маловисківська районна бібліотека ім. Л. 
Українки, як центр місцевої активності 
громади, потрапила у 12 кращих 
бібліотек України за результатами 
проекту „Простір ідей” на 5-тому 
Всеукраїнському інформаційному 

телевізійному каналі.
За результатами впровадження проекту 

Маловисківською районною радою прийнято 
рішення про вивчення та впровадження досвіду, 
отриманого у ході реалізації проекту у громадах 
району.    

 Леонід Жовтило та активісти району 
будуть продовжувати свою громадську роботу, 

активісти мають намір продемонструвати всій 
Україні, що з малих справ починається великий 
проект  під назвою «громадянське суспільство». 

Матеріал підготував - Леонід Жовтило

З Н А Й О М С Т В О       З  Б  Л  И  З  Ь К  А

Тренінг “Розвиток громад”
прводить  Кайо Зборіл (м. Мала Виска 

Кіровоградської області)

Громадська світлиця с.Новогригорівка 
(Маловиськівський район)
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Кіровоградський 
обласний 

художній музей - 
активний учасник 

громадського життя 
області

Допомога військовим
Аукціон для допомоги військовослужбовцям 

Кіровоградщини, що постраждали внаслідок 
проведення антитерористичної операції на 
Сході країни та перебувають на стаціонарному 
лікуванні в медичних закладах проведено 10 
грудня 2014 року. Ініціаторами та головними 
організаторами акції стали управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації 
та Молодіжна рада  ІІІ скликання при 
виконавчому комітеті міської ради. 
Для її проведення надали особисті речі 
(книги, твори декоративно ужиткового 
мистецтва тощо) відомі кіровоградці. 
За результатами аукціону зібрано 
кошти в сумі близько 15 тис. грн. 

Благодійний аукціон «Ялинка для 
кіборга» проходив 24 грудня 2014 року. 
Організатори акції - благодійний фонд 
«Берегиня миру» (виконавчий директор та 
засновник – Юлія Шкурупій) та колектив  
Кіровоградського обласного художнього 
музею. Для проведення акції свої мистецькі 
роботи надали Людмила Демиденко, 

Наталія Дефорж, Олександр Кучеренко, 
Неоніла Бабич, Надія Соломченко, Алла Фісько, 
Віктор Луганщук, Майя Поліщук, Оксана 
Бурлака, Ірина Безверхня. Поділилися лотами 
видавництво «ІМЕКС- ЛТД», письменники  
Олександр Косенко та Віктор Погрібний. Також 
роботи для благодійного розпродажу надали 

студенти мистецького  факультету КДПУ 
ім. В. Винниченка та вихованці інтернатних 
закладів області (Добровеличківського, 
Маловисківського, Новопразбкого та 
Світловодського). Кошти, зібрані під час 
аукціону, пішли на придбання особливого 
подарунка для кіровоградських військових  
3-го полку спецпризначення. Зібрано близько 
9 тис. грн. Придбано два навігатори Magel-
lan eXplorist 310 на загальну суму 7400 грн., 
сувеніри, виготовлено маскувальну сітку та 
передано для військовослужбовців третього 
полку спецпризначення через волонтера 
Олексія Тітова наприкінці грудня 2014 року.

Безстрокова акція «Замаскована турбота» 
(плетіння маскувальних сіток для 
військовослужбовців) була започаткована 
у вересні 2014 року. Кожен бажаючий, у 

тому числі і відвідувачі музею, мали змогу 
долучитися до плетіння  маскувальної сітки, 
яка була передана для кіровоградських 
військових  3-го полку спецпризначення разом 
з навігаторами, придбаними за підсумками 
проведення аукціону «Ялинка для кіборга». 
Значною мірою допомогли у реалізації проекту  
слухачі Вищої народної школи Кіровоградського 

17

З Н А Й О М С Т В О       З  Б  Л  И  З  Ь К  А

Музей - майданчик для дискусій чиновників, 
громадськості

Благодійний аукціон “Ялинка для кіборга”
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інституту розвитку людини «Україна».
Соціальна робота - сьогодні один з головних 

напрямків діяльності музею.
Акція «Україна єдина» започаткована з метою 

підвищення рівня самосвідомості українців, 
пробудження почуття патріотизму та як відгук 
на соціальні зміни в українському суспільстві. 
Вона спрямована в першу чергу на національно-
патріотичне виховання громадян, в першу 
чергу майбутнього нашої держави – молоді. 
Важливим фактором є активна участь у заходах 
осіб, які переміщуються з тимчасово-окупованої 
території України та районів проведення АТО,  
широка географія  учасників проекту (культурні 
зв’язки  між центральними, південними, 
західними та східними  регіонами);

Акцію «Україна єдина!» (фотографування 
мешканців, гостей обласного центру, 
переселенців зі східних регіонів України із 
плакатами – «Україна єдина», «Кіровоград - це 
Україна», «Кіровоградщина - це Україна», «Крим 
- це Україна») започатковано у березні 2014 
року. За час її проведення зібрано понад 7000 
світлин, які можна переглянути у соц. мережі  
«Facebook» на сторінці музею. Акція триває.

Круглий стіл «Після війни – мир» Одним з 
заходів в рамках системної роботи, спрямованої 
на підтримку та розвиток української 
ідентичності та зменшення негативного впливу 
інформаційної пропаганди стало проведення 
круглого столу «Після війни – мир». Унікальність 
і неординарність цієї події для Кіровоградщини 

полягає в тому, що на відміну від інших 
традиційних круглих столів, даний захід 
пройшов у класичному аспенівському форматі. 
Модераторами круглого столу стали учасники 
семінарів «Аспен-Україна» Геннадій Заболотний 

та Тетяна Ткаченко. Учасниками круглого 
столу «Після війни – мир!» стали історики, 
краєзнавці, журналісти, представники 
духовенства та творчої еліти міста.

Участь у встановленні Національного 
рекорду «Карта України, вишита вручну 
найбільшою кількістю людей»

Культурно-мистецька акція «Україна – 
разом» стартувала у Вінниці 1 серпня 2014 
року й була спрямована на об’єднання 
всіх українців за спільною справою 
- вишиванням мапи України. Ідея 
проекту – вишити своєрідний оберіг для 
України, щоб кожен наділив вишиванку 
побажаннями миру та любов’ю до своєї 

країни. Символічно, що під час проведення акції 
було встановлено рекорд України в номінації 
«Мистецтво», назва рекорду - «Карта України, 
вишита вручну найбільшою кількістю людей». 
Для участі  в рекорді потрібно було зробити 
хоча б один хрестик на мапі та дати дозвіл на 
фотозйомку себе за роботою. До Кіровограда 
завітала вишивана мапа України 26 вересня 
2014 року. Координатором Кіровоградської 
акції виступила відомий громадський діяч Зоя 
Лебідь, а Кіровоградський обласний художній 
музей став організатором безпосереднього 
проведення акції в нашому регіоні, створивши 
своєрідний творчий майданчик. Кіровоградська  
область посіла друге місце серед усіх регіонів 
України за кількістю вишивальників (502 
учасники). За підсумками проведення акції 
Кіровоградський обласний художній музей був 
нагороджений Дипломом Ініціативної групи 
«Ми – разом!» за активну участь у встановленні 
Національного рекорду.

Також виставкова та культурно-просвітницька 
робота музею спрямована на розвиток 
соціальної активності, залучення відвідувачів та 
їх участь у благодійних та соціально значимих 
проектах.

Матеріал підготувала - Тетяна Ткаченко

З Н А Й О М С Т В О       З  Б  Л  И  З  Ь К  А

Кіровоградці вишивали карту України
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Знайомтесь, пані 
волонтер! 

Досьє: 
Вікторія Касьянова і Олена Щербина , 

активістки Кіровоградської  ГО «Громадська 
варта» включилися в громадське життя 
трохи менше року назад -  практично з самого 
початку військових дій на Сході країни. Своєю 
місією побачили допомогу  військовослужбовцям, 
залучаючи до цієї роботи підприємців, молодь, 
працівників різних колективів області. Досвіду 
роботи в громадському секторі дівчата, як 
інші активісти організації не мали, тому 
всьому доводиться вчитися вже в процесі. 
Так, активісти взяли на озброєння формат 
постійного звіту і через соціальні мережі, і через 
телевізійні проекти, зокрема Кіровоградської 
обласної державної телерадіокомпанії, 
де в програмі «Кіровоградське Інтернет 
телебачення»  відбувається постійний звіт 
про поїздки до військових, дівчата надають 
інформацію про надану військовим допомогу.

«Особливий акцент у своїй роботі ми зробили 

на тому, що  організація не тільки  буде збирати 
гуманітарну допомогу, а і особисто  передаватиме  
її військовослужбовцям - безпосередньо у місця 
дислокації»,  - говорить Вікторія Касьянова. 
За її словами, близьким військових дуже 
важливо мати людину,  яка особисто передасть 
пакунок,  побачить їх чоловіка, батька чи сина, 
особисто і потім розповість, як він там.  За 
час цієї війни представниками організації 
було здійснено близько 30 виїздів, активісти 
відвідали підрозділи, у складі яких виконують 
свій службовий обов’язок представники не 
тільки Кіровоградщини, а і інших регіонів 
України.  Дебальцеве, Артемівськ, Дзержинськ,  
Слав’янськ, Маріуполь, Старий Крим, Урзуф 
– далеко не всі населені пункти, які відвідали 
наші представники із гуманітарною місією.  Чи 
страшно їм було їхати туди, де розриваються 
снаряди, літають кулі? Звичайно, страшно, 
але дали собі слово - мали його тримати. 

Найстрашніше сьогодні для них не вибухи, а 
приїхати до бойової частини, де вже є друзі і їх 
не побачити… Але надія завжди з ними. 

«Зараз ще одним блоком у роботі організації 
визначено роботу з дітьми – вихованцями 
дитячих садочків, шкіл  - їх активно 
зарошують до підготовки листівок, малювання 
патріотичних малюнків для бійців. Це дуже 
піднімає бойовий дух хлопців, розповідають 
активістки. Також організація підтримує  
зв’язки із волонтерськими організаціями 
східних областей, які не тільки існують, 
займають проукраїнську позицію, а й активно 
взаємодіють з нашими військовими, надають 
їм посильну допомогу (привозять домашню  
їжу, займаються пранням їхнього одягу та 
вирішують інші побутові питання). Приємно, 
що і телевізійники зробили спеціальний 
«теплий» дарунок під Різдво для наших хлопців. 
Робота. Не маємо права зупинятися…», - 
наголошує Олена Щербина. 

Тож, громадська організація «Громадська 
варта» пропонує співпрацю всім волонтерським 
організаціям, волонтерам, громадським 
організаціями в питаннях допомоги Збройним 
силам України і принагідно, висловлює вдячність 
за підтримку всім, хто підтримав наші ініціативи. 

Матеріал підготувала - Вікторія Касьянова
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Вікторія та Олена перед виїздом 
в зону АТО
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Українські ідеї в 
нагоді польським 

громадам
Досьє:

Марія Гончар (1985, Україна, Одеса) є 
візуальним і медіа-художником, куратором 
соціокультурних проектів, архітектором. 
Вона з відзнакою закінчила Одеську державну 
академію будівництва та архітектури, 
Архітектурно-художній інститут (2008). 
Марія проходила літнє 
студентське стажування в 
майстерні Андрія Чернихова 
(2007, Москва, РФ). 
Закінчила школу «Школу 
громадської участі» в 
Інституті соціокультурного 
менеджменту м. Кіровоград 
(2012-2013), програму 
«Культурна дипломатія» 
(2012, Львів, Варшава, Київ), 
«Ахалар школу: я і громада» 
(2013, Чернігів, Копенгаген), 
Нову художню школу: 
медіа арт для практиків 
(2013, Київ), Літню школу 
сучасного мистецтва (2013, 
Алмати, Казахстан). Марія 
є учасником Стипендіальної 
програми Міністра культури 
і національної спадщини 
Республіки Польща «Гауде Полонія 2014», в 
рамках якої проходила резиденцію в WRO 
Art Center (Вроцлав, Польща). Марія Гончар є 
куратором проекту «TV has attacked us all our 
lives, now we fight back. Now we make our own TV 
/ Nam June Paik»(з 2013 року) в партнерстві 
з ТК «Одеса»та проекту «Креативні міста 
України»(з 2010 року). Вона брала участь в ряді 
виставок, проектів і публічних показів в Україні 
і за кордоном. Марія продовжує громадську 
роботу  і зараз  реалізує проект в Польщі, де 
співпрацює з місцевими громадами.

Проектом “Бачення мікрорайону” у 
Соціальній Арт Лабораторії було передбачено 
активну роботу із громадами мікрорайонів 
польських міст (Люблін) з метою привернути 
увагу мешканців житлових масивів на 
зовнішній вигляд мікрорайону. Особливу увагу 
було приділено дітям шкільного віку – учням 

початкової школи , які також стали активними 
учасниками низки семінарів, що було проведено 
Марією Гончар. Учні двох навчальних закладів 
мали змогу продемонструвати, якими би 
вони хотіли бачити ті будівлі, що їх оточують 
щодня: школа, магазини, будинки, в яких вони 
проживають. Для цього були виготовлені ескізи 
у форматі А3 креслень фасадів комерційних 
і житлових будівель, розташованих в 
мікрорайоні (м. Люблін), де проживають діти, а 
їм було запропоновано пофарбувати їх у своїй 

манері, використовуючи 
олівці, маркери, штампи 
та кольоровий папір. Учні 
шкіл під час семінарів також 
дізналися про сучасне 
мистецтво, дизайн та 
архітектуру. Під час семінарів 
активну допомогу надавали 
вчитель малювання Гражина 
Громніцка (початкова школа 
№ 10 ім. Генрика Сенкевича 
, м.Люблін), а також - 
Єва Боровська, вчитель 
малювання (гімназія 
№ 2 ім. Національної 
комісії з питань освіти, м. 
Люблін), координацією 
роботи займались Агата 
Уїлл, Марія Сапета.

Всі ескізи, що були 
виконані школярами, 

було відскановано та виконано анімацію 
та інформаційні буклети. По завершенню 
семінарів у холах початкової школи № 10 
ім.Генрика Сенкевича та гімназії № 2 ім. 
Національної комісії з питань освіти було 
організовано тимчасову виставку робіт 
школярів та гімназистів. Увесь результуючий 
цифровий інтелектуальний продукт було надано 
дирекції навчальних закладів для публікації 
на інтернет-сайтах навчальних закладів.

Проект “Бачення мікрорайону” у Соціальній 
Арт Лабораторії (Laboratorium Sztuki Społecznej 
) тривав протягом місяця: ознайомчо-
підготовчий етап, шість семінарів, аналітичний 
і звітний етапи. Наразі аналітичний і 
звітний етап має своє продовження. 

Матеріал підготувала - Марія Гончар

Марія Гончар






