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Однією з головних ознак 

успішної організації є 

інституційна пам’ять, яка 

дозволяє спиратися у своїй 

діяльності на здобутки 

попередніх поколінь. Саме тому, 

ми вирішили об’єднати всю 

інформацію про Інститут 

соціокультурного менеджменту 

за 15 років його існування в 

єдиний звіт. На нашу думку, він 

дозволяє побачити головні 

тенденції розвитку та еволюції 

організації, а також згадати 

важливі для нас та наших друзів 

події.      

Лев Абрамов  
Директор Інституту 

соціокультурного менеджменту 



 ІСКМ – є неполітичною, некомер- 
ційною, нерелігійною, недержав-ною 
громадською організацією, яка 

виникла в 2000 році, а в 2001 році 
була офіційно зареєстрована. 
 

Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні 
демократичній трансформації 
українського суспільства шляхом 

підтримки розвитку місцевих громад, 

незалежного інформаційного 
простору та інтеграційних процесів 
на локальному рівні. 
 
 

Основні напрямками діяльності:  
 освітній;  
 інформаційний;  
 дослідницький. 

 
Основні тематичні пріорітети: 
 розвиток громад,  
 трансформація закладів культури в 

Центри місцевої активності,  
 розвиток демократичних процесів, 
  сприяння євроатлантичній 
інтеграції України. 
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Наші керуючі принципи:  

головна мета – розвиток громад; 

під розвитком громад ми бачимо 

розвиток людей; 

індикатором виміру розвитку людей 

є рівень соціального капіталу; 

рівень соціального капіталу – це 

рівень довіри між людьми; 

наш шлях – підтримка місцевих 

ініціатив через Центри місцевої 

активності; 

технологія – соціальна анімація; 

для того, щоб соціальна анімація 

ввійшла в життя громад, ми навчаємо 

громадських активістів. 

Основні форми роботи: 

проведення освітніх заходів 
(семінарів, тренінгів, конференцій); 

розробка навчально-методичних 
посібників; 

проведення досліджень; 

адвокасі кампаній; 

інформування цільової аудиторії 
(тематичні Інтернет сторінки, 
бюлетені, прес-конференції); 

адміністрування грантових програм. 
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Лев Абрамов 
Директор 

(працює в ІСКМ з  
2001р.) 

Тамара Азарова  
Секретар Ради 

(працює в ІСКМ з 
 2001р.) 

 

Ліоніла Кодрик 
Бухгалтер 

(працює в ІСКМ з 2001р.) 
 

Анастасія Шевченко 
Асистент проектів 
(працює в ІСКМ з 

2015р.) 
 

Оксана Набока 
Координатор проектів 

(працює в ІСКМ з 

2010р.) 
Ліля Постолатій 

Волонтер, перекладач 
(працює в ІСКМ з 2015р.) 

 

Оксана Гур'янова 
Науковий консультант 

(працює в ІСКМ з 2007р.) 
Діючий 

колектив  

Владислав Вдовенко 
Волонтер 

(працює в ІСКМ з 2016р.) 

5 

Колектив ІСКМ – це згуртована команда однодумців, досвідчених фахівців, які 

спеціалізуються на вирішенні соціокультурних потреб громадськості. Кожен 

співробітник відданий справі та є важливою ланкою в загальній роботі 

організації. Широкий спектр досвіду, професійної підготовки та 

відповідальності за якість результату забезпечує високий рівень проведення 

досліджень, семінарів, тренінгів, розробки навчально-методичних посібників.  
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Людмила Станкевич 
президент ІСКМ  (2001-2006 рр.),  
Координатор проекту «Спільний 

шлях у майбутнє» (2009-2011 рр.) 

Марія Калашнік 
Волонтер (2003 р.) 

Координатор проектів  
(2009-2014 рр.) 

Оксана Зубченко  
Асистент проектів 

(2014 р.)  

Ірина Маркова 

Консультант 
(2011-2012 рр.) 

Вікторія Вдовенко 
Консультант  

(2009-2010 рр.) 

Андрій Флоренко 
Асистент проектів 

(2003-2008 рр.)  

Ірина Батура 
Координатор проектів 

(2003-2006 рр.)  

Віталій Штефан 
Асистент проектів  

(2003 р.)  

Вікторія Талашкевич 
Редактор бюлетеню 

«НДО-Інформ» (2005 р.) 
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Показник 
Прояв по рокам 

2001-2015 2016 

Розробка та видання навчальних 

посібників 
11 - 

Розробка та видання інформаційних 

бюлетенів 
41 1 

Розробка та тиражування інших видань 17 4 

Розповсюдження власних видань 68050 1000 

Розпочато проектів 23 2 

Завершено проектів 23 1 

Проведено конкурсів грантів для НДО 5 - 

Підтримано проектів НДО 14 - 

Проведено конкурсів для громадських 

активістів та журналістів 
4 - 

Нагороджено переможців конкурсів для 

громадських активістів та журналістів 
31 - 

Проведено заходів 115 7 

Кількість учасників заходів 2355 143 

Проведено досліджень 8 1 

Кількісні показники діяльності  
Інституту соціокультурного менеджменту 
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Бюджет ІСКМ у 2001-2016 роках 

$854 386 $850 138 

$4 248 

Доходи Витрати Залишок коштів 
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Гранти міжнародних донорських організацій  

Благодійні пожертви громадян та бізнесу  

Урядові організації  

Пасивні доходи  

$9 472 $27 977 

$104 302 

$712 635 
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Витрати ІСКМ  
у 2001-2016 роках 

Проведення заходів 

Заробітна плата персоналу та гонорари залучених фахівців 

Тиражування навчальної літератури 

Інші витрати 

Дослідження 

Підтримка діяльності НДО (Гранти) 

$448 708 

$197 230 
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Вивчення сучасних потреб у розвитку громад 

Школа громадської участі-3 

Проведення всеукраїнського конкурсу «До чистих 
джерел» 

«Національний діалог» 

"Виклики після Євромайдану – громадський сектор у 
дії" у Кіровоградській області 

Школа громадської участі-2 

Взаємодія інститутів громадянського суспільства з 
органами виконавчої влади в процесі реалізації 
державної політики у сфері екології 

Школа громадської участі 

Підтримка процесу розвитку осередків громадської 
активності на базі закладів культури 

Соціальна адаптація військовослужбовців через 
навчання 

Спільний шлях в майбутнє 

Суспільний діалог для розвитку регіону 

Підтримка громадських ініціатив 

Про НАТО: школярам та їх батькам 

Ресурсне забезпечення громадських ініціатив 

Якісний бюджет починається з якісних програм 

Аналіз соціальної політики 

Удосконалення системи розробки та оцінки програм 

Політика справа не тільки політиків 

Аналіз передвиборчих партійних програм 

Інтеграція місцевих громад 

Мережа партнерства 2004 

Інформаційне забезпечення процесу вирішення 
соціальних проблем на місцевому рівні 

За молодь 

Розвиток незалежного інформаційного простору в 
Україні 
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25 СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОЕКТІВ 
реалізовано/реалізується 

за період з  
2003 по 2016 рр. 
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Національні 

проекти 
Міжрегіональні 

проекти 
Регіональні 

проекти 

* Міжрегіональні проекти охоплювали декілька областей України. Регіональні - 
реалізовувалися в Кіровоградській області. 

3  
проекти  

15  
проектів  

7  
проектів  
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«Розвиток незалежного 

інформаційного простору в 

Україні», 2003 рік 

 

 

 

 

 

Донор: Фонд «Євразія» 

Мета проекту: Сприяння 

розвитку незалежного 

інформаційного простору в 

Україні, шляхом створення 

платформи для журналістів 

«Прес – клубу» на базі 

діючого Інтернет – проекту 

«Каталог преси СНД та 

Балтії». 

Результати проекту:  

Творчі  продукти, створені 

під час проекту (бюлетень 

«НДО-Інформ» №1 (25), 2 

(26), навчально-методичний 

посібник «Інформаційне 

забезпечення процесу 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому рівні», 

тренінг «Інформаційне 

забезпечення процесу 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому 

рівні») високо оцінені 

клієнтами.  

Було здійснено комплекс 

заходів, спрямованих на 

підготовку пілотної групи 

журналістів прес-клубу - 
клубу для інтенсифікації 

процесу розвитку механізму 

інформаційного 

забезпечення вирішення 

соціальних проблем з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій і 

можливостей існуючих 

мережних інфраструктур.  

Була організована робота 

регіональної Агенції 

соціальної інформації (АСІ) 

для журналістів 

кіровоградського «Прес-
клубу» - консультативно – 
сервісного елементу по 

організації інформаційного 

обміну з використанням 

сучасних технологій. 

Представники ОГС, що були 

охоплені освітньою 

програмою стали більш 

широко використовувати 

диференційовані джерела 

інформаційного впливу на 

соціальне оточення.  

 

 

 

 

 

 

Аналіз отриманої кількісної 

та якісної інформації 

дозволяє зробити висновки, 

що інформаційні канали, що 

використовуються ІСКМ для 

реалізації своєї місії 

(бюлетень „НДО-Інформ”, 
веб-сайти, ЗМІ) є 

оптимальними, оскільки 

доповнюють один одного і 

дозволяють досягнути 

кумулятивного ефекту в 

інформуванні громадськості 

про діяльність громадських  

активістів на місцевому 

рівні, а також висвітлення в 

бюлетені «історій успіху» 

діяльності НДО щодо 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому рівні є 

виправданим, оскільки дана 

інформація, що запитується 

читачами. 

«За! Молодь»,  
2003 – 2004 рр.  

 
 
 

 

 

 

 

Донор: «Фонд прав людини» 

Мета проекту: 

Вдосконалити та поширити 

досвід організацій 

Кіровоградської області з 

приводу організації та 

адміністрування клубів 

інтелектуального розвитку з 

метою відволікання молоді 

від вулиці. 

Результати проекту:  

Підвищилася професійна 

кваліфікація 25-ти тренерів, 

капітанів та керівників 

клубів інтелектуальних ігор 

зі всієї області. Було 

проведено круглий стіл, 

метою якого було 

налагодження 

конструктивного діалогу між 

лідерами інтелектуального 

руху та представниками 

влади.  
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Вдалось привернути увагу 

представників преси до 

проблематики захисту 

права молоді на гідне 

дозвілля через проведення 

інтелектуальних ігор.  

Поява статей та 

інформаційних 

повідомлень про діяльність 

КОЛІР та ІСКМ у місцевій 

пресі.  

Надруковані методичні 

посібники для лідерів 

інтелектуального руху 

Кіровоградщини у кількості 

50 штук. Створено та 

розміщено в Інтернеті 

віртуальний ресурс для 

лідерів та учасників 

інтелектуального руху 

області.  

Проведено фестиваль 

інтелектуальної творчості 

для молоді області – ігор 

«Брейн Ринг», «Що?Де? 

Коли?», «Даугавпілсу» та 

«Своєї гри». Завдяки 

заходам, проведених в 

 

 

 

 

 

 

 

рамках проекту,  
підвищились рейтинги 

кіровоградських команд на 

всеукраїнських змаганнях 

Ліги Українських клубів, а 

також підвищився вплив 

КОЛІР на процеси 

прийняття рішень у сфері 

молодіжної політики в 

області. 
 

«Мережа партнерства – 
2004», 2004 р. 

Донор: «Міжнародний 

Фонд «Відродження» 

Мета проекту: Підвищити 

обізнаність місцевих НДО 

та громади про громади, що 

реалізує «Міжнародний 

Фонд «Відродження» 

Задачі проекту: 
Поширювати інформацію 

про конкурси та програми 

МФВ через веб – сайт; 

Організувати контакти з 

місцевими ЗМІ; 

Організовувати засідання 

прес – клубів, надавати 

консультації; Розміщувати 

інформацію про програми 

Фонду «Відродження» в 

бюлетені «НДО – Інформ».  

 

«Інформаційне 

забезпечення процесу 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому 

рівні», 2004 р. 

Донор: ІСАР «Єднання» 

Мета проекту: Сприяння 

процесу активізації 

громадян у вирішенні  

 

соціальних проблем 

шляхом підвищення рівня 

компетентності місцевих 

активістів через видання, 

розповсюдження бюлетенів 

«НДО – Інформ» та 

проведення тренінгу 

«інформаційне 

забезпечення процесу 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому 

рівні». 

 

 

 

 

 

 

Задачі проекту: Вивчення 

позитивного досвіду 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому 

рівні; Видання та 

розповсюдження 2-х 

номерів бюлетеню «НДО – 
Інформ»; Проведення 

тренінгу «Інформаційне 

забезпечення процесу 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому 

рівні» для 16 громадських 

активістів.  

 

«Інтеграція місцевих 

спільнот», 2004 – 2005 рр. 

Донор: Фонд «Євразія» 

Учасники: Центр 

підтримки громадських та 

культурних ініціатив. Центр 

сприяння суспільним 

інноваціям, м. Миколаїв. 
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Мета проекту: Сприяння 

активізації місцевих громад 

у рішенні соціальних 

проблем шляхом 

удосконалення 

інформаційно–методичних 
механізмів, спрямованих на 

задоволення їхніх потреб і 

підвищення рівня інтеграції 

локальних співтовариств, 

через організацію кластера 

проектів у Кіровоградській,  
Дніпропетровській і 

Миколаївській областях. 
 

 

 

 

 

Задачі проекту:  

Провести 2-денний тренінг 

«Інтеграція місцевих 

спільнот» для 20 учасників. 

Організувати випуск 6 

номерів бюлетеня «НДО –

Інформ» накладом 800 

примірників і розповсюдити 

його серед цільової аудиторії 

через інформаційно-
методичну мережу (ІММ) у 

Дніпропетровській,  
Миколаївській,  
Кіровоградській областях та 

інших регіонах України;  
Провести 2 прес-клуби для 

10 журналістів; Провести 6 

інформаційних сесій для 120 

місцевих активістів; 

Провести не менше 60 

консультацій для 

представників регіональних  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІ, НДО, ІММ; 

Організувати систематичне 

проведення консультацій для 

персоналу організацій 

задіяних у реалізації 

кластера проектів (ЦПГКІ, 

ЦССІ, ТІМО);  

Розробити навчально-
методичні посібники 

«Соціальні технології» ч.1 і 

ч.2 накладом 1100 

примірників і розповсюдити 

серед активістів місцевих 

громад Кіровоградської, 

Мико- лаївської, Дніпропет-
ровської областей та інших 

регіонів України;  

Розробити рекомендації для 

Фонду Євразія по організації 

ефективної взаємодії НДО в 

рамках проведення кластера 

проектів. 
 

«Аналіз передвиборчих 

партійних програм», 2006р. 

Донор: Фонд «Євразія» 

Мета проекту: Сприяти 

усвідомленому і  
реалістичному вибору 

громадянами свого 

економічного і політичного 

майбутнього через доступ до 

об’єктивної і збалансованої 

інформації на місцевому 

рівні шляхом реалізації  
 
 
 
 

освітньої програми й 

інформаційної кампанії для 

журналістів і громадських 

активістів Кіровоградської 

області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачі проекту: 

Розробити і провести два 

одноденних тренінги «аналіз 

передвиборних партійних 

програм» для журналістів, і 

лідерів НДО (загальна 

кількість учасників – 40);  
Організувати випуск 

спеціалізованого номеру 

бюлетеню «НДО – Інформ» 

накладом 1000 примірників і 

розповсюдити його серед 

цільової аудиторії в 

Кіровоградській області та 

інших регіонах України;  
Провести прес-клуб для 10 

журналістів; Провести 2 

інформаційні сесії для 

місцевих активістів 

(загальна кількість учасників 

– 40);  
Провести не менш 20 

консультацій для 
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представників регіональних 

ЗМІ, НДО; Провести 

навчальну гру кубок 

«Вибори 2006» (у форматі 

«Що? Де? Коли?) для 50 

активістів молодіжних НДО; 

Організувати інформаційний 

обмін з питань аналізу 

передвиборчих партійних 

програм на веб-сайті «3-й 

сектор та 4-та влада». 

Партнери: 

•Центр підтримки творчих 

ініціатив. 

•Кіровоградська обласна ліга 

інтелектуального розвитку. 

•Газета «Новий погляд» 

Кіровоградський прес-клуб 

реформ. 

 

«Політика – справа не 

тільки політиків», 2006 р. 

Донор: Міністерство 

закордонних справ України. 

Мета проекту: Покращити 

обізнаність населення 

кіровоградської області щодо 

різних аспектів 

євроатлантичної інтеграції  

 

шляхом реалізації комплексу 

заходів для професійних 

груп які фактично 

«формують» громадську 

думку (місцеві активісти та 

журналісти). 

Задачі проекту: Інформувати 

місцеві громади про 

перспективи євроатлантичної 

інтеграції; Підвищити рівень 

компетенції місцевих 

громадських активістів та 

журналістів у питаннях 

пов’язаних з 

євроатлантичною 

інтеграцією. 

Партнери: 

Центр підтримки творчих 

ініціатив; Кіровоградський 

прес-клуб реформ; 

Кіровоградська ОДА. 

 

 

 

 

 

 

«Удосконалення системи 

розробки і оцінки 

соціальних програм», 

2007р. 

Донор: Фонд Стефана 

Баторія 

Географія: Кіровоградська 

область 

Мета проекту: Сприяння 

демократичної 

трансформації українського 

суспільства, через  

 

 

активізацію діяльності НДО 

в питаннях пов’язаних з 

аналізом і розробкою 

соціальних програм на 

місцевому рівні, шляхом 

реалізації освітньої, 

інформаційної програми та 

конкурсу грантів для 

журналістів та активістів 

НУО Кіровоградської 

області. 

Результати проекту: 

Підвищилася якість 

соціальної політики на 

локальному рівні; 

Збільшилася кількість та 

якість матеріалів в 

регіональних ЗМІ та на веб-
сайті «3сектор і 4 влада», 

присвячених результатами 

аналізу соціальної політики; 

Активізація НДО в процесі 

аналізу власних та 

державних соціальних 

програм; Місцеві громади 

були проінформовані про 

успішний досвід аналізу 

соціальної політики. 

 
«Аналіз соціальної 

політики»,  2007-2008 рр. 
Донор: Фонд Євразія 
Географія: Кіровоградська 

область.  
Мета проекту: Сприяти 

демократичній 
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трансформації українського 

суспільства через 

активізацію діяльності 

агентів суспільного життя в 

питаннях щодо аналізу та 

розробки соціальних 

програм на місцевому рівні. 

Посилився інформаційний 

вплив на цільову аудиторію 

 

 

 

 

 

 

Результати проекту: 

(зокрема інтегруючих 

центрів та активістів 

віддалених населених 

пунктів). 

Зміцнилася методична база 

ІМС. Місцеві громади 

отримали знання та 

інформацію про успішні 

соціальні технології з 

інтеграції місцевих громад і 

про методи ефективного 

управління неприбутковими 

організаціями; Члени 

місцевого співтовариства 

отримали фахівців з 

розробки програми розвитку 

місцевих ініціатив на основі 

нових технологій; 

Покращились та 

розвинулися інтеграційні 

функції ІКП в місцевих 

громадах. 

У місцевих спільнотах було 

створено більш сприятливе 

середовище для розвитку  

 

неприбуткових організацій; 

Покращився імідж ІМС в 

центральних органах влади. 

Відбувся обмін досвідом з 

інтеграції місцевих громад. 
 

«Якісний бюджет 

починається з якісних 

програм», 2007-2008 рр. 
Донор: КВУ (Комітет 

Виборців України) 

Географія: Кіровоградська 

область 

Мета проекту: Сприяння 

процесу прозорості та 

підзвітності органів місцевої 

влади в Кіровоградської 

області шляхом реалізації 

освітньої та інформаційної 

кампаній, спрямованих на 

підвищення спроможності 

ОГС впливати на процес 

прийняття районних 

програм. 

Результати проекту: В 

інформаційному просторі 

збільшилась кількість 

матеріалів присвячених 

контролю ОГС над 

діяльністю влади; Були 

підготовлені експерти (40) в 

2 районах з аналізу 

державних програм. 

Внаслідок цього державні 

програми стали більш 

адаптовані к потребам та 

інтересам вразливих груп 

населення, зокрема, людей з 

функціональними 

обмеженнями та молоді. 

Надбанням громадськості 

став позитивний досвід 

забезпечення процесу  
 
 

прозорості та підзвітності 

органів місцевої влади; 

Успішні механізми 

забезпечення процесу 

прозорості та підзвітності 

органів місцевої влади 

перенесені з обласного на 

районний рівень.  
 
«Про НАТО: школярам та 

їх батькам», 2008 р. 
Донор: Міністерство 

закордонних справ України 

Географія: Кіровоградська 

область 

Мета проекту: Підвищення 

рівня поінформованості 

мешканців Кіровоградської 

області з питань 

євроатлантичної інтеграції 

шляхом проведення 

інформаційних сесій та 

дебатів для школярів та їх 

батьків. 

Результати проекту: 

Активізувалися зусилля 

НДО, ЗМІ та влади в 

подоланні стереотипів 

«холодної війни» відносно 

блоку НАТО. Було 

організовано та проведено 

інформаційні сесії 

«Євроатлантичний шлях 

України» для школярів 

України, на яких було 

з’ясовано, що є для нас 

НАТО. 
 

«Підтримка громадських 

ініціатив», 2009 р. 
Донор: Фонд Стефана 

Баторія 

Географія: Кіровоградська 

область 
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Мета проекту: Сприяти 

активізації громадських 

ініціатив в Кіровоградській 

області шляхом проведення 

конкурсу мікрогрантів та 

освітньої кампанії,  
спрямованої на підвищення 

іміджу в місцевому 

середовищі, для НУО та 

ініціативних груп. 
Результати проекту: 

Активні громадяни отримали 

можливість, реалізовуючи 

свої ініціативи, створювати 

позитивний імідж своїх 

організацій і залучати нових 

прихильників. Зросла 

кількість «позитивного» 

соціального досвіду 

громадян. Щодо кількісного 

результату, то 40 активістів 

підвищили свою 

кваліфікацію за темою 

інформаційного 

забезпечення діяльності 

(тренінги); 500 активістів 

отримали інформацію щодо 

створення іміджу організації 

в місцевому середовищі 

(підручник). 
 

«Суспільний діалог для 

розвитку регіону», 2009-
2010 рр. 

Географія: Кіровоградська 

область 

Донор: Фонд Східної Європи 

Мета проекту: Сприяти 

покращенню соціальної 

політики за рахунок 

активізації незалежного 

громадського контролю, за 

діяльність в Кіровоградській 

області посадових осіб ОДА, 

у питаннях пов’язаних з 

виконанням місцевих 

цільових програм, шляхом 

розробки і впровадження 

механізму, що забезпечує 

прозорість процесу їхньої 

реалізації. 

Результати проекту: 

Розроблено навчально – 
методичний посібник 

«Місцеві цільові програми та 

механізми по забезпеченню 

прозорості у процесі їх 

реалізації». Підвищився 

рівень уваги суспільства до 

процесу виконання цільових 

програм. Було створено 

механізм зворотного зв’язку 

між виконавцями та 

клієнтами цільових програм.  

Профільні НДО залучилися 

до аналізу цільових програм. 

Підвищилась якість 

соціальної політики та життя 

громадян. Закріплено 

позитивні соціальні 

стереотипи, коли громадяни 

можуть впливати на 

соціальну політику.  

Управління ОДА має більш 

відповідальне відношення до 

реалізації цільових програм 
 

«Соціальна адаптація 

військовослужбовців через 

навчання», 2010 р. 

Донор: NATO 

Географія: Кіровоградська 

область 

Мета проекту: Проведення 

навчальних курсів для 

недавно вийшовши на 

пенсію або офіцерів, що 

виходять на пенсію в 

Україні. 

Результати проекту: 20 
військовослужбовців з числа 

молодших та старших 

офіцерів, що звільнені або 

готуються до звільнення у 

запас зі Збройних Сил 

України отримали знання і 

навички в області управління 

бізнесом на основі 

сільськогосподарських 

підприємств, що надало 

можливість їм отримати 

диплом державного зразка, 

що підвищить шанси на їх 

майбутнє працевлаштування 

на регіональному ринку 

праці. 
 

 «Підтримка процесу 

розвитку осередків 

громадської активності на 

базі закладів культури», 

2011-2012 рр.. 
Донор: Міжнародний фонд 

«Відродження» 
 

Мета проекту: анімувати 

(оживити) заклади культури, 

які потерпають через кризу, 

надати підтримку активності 

громад та творчих колективів 

сіл, селищ і малих міст 

шляхом трансформування 

будинків культури та бібліотек 

в місцеві осередки 

громадської активності на 

користь громади. 
  

Результати проекту: 
Спільно з партнерами в 

рамках проекту було 

проведено серії тренінгів з 

анімації, фандрейзингу та  
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адвокації.  Важливим 

елементом проекту стало 

видання та розповсюдження 

історій успіху тих 

організацій, які завдяки 

отриманим знанням змогли 

реалізувати соціально 

значущі проекти. Важливим 

моментом в цьому русі 

виступив конкурс від 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

«Трансформація закладів 

культури у центри місцевої 

активності та залучення 

творчих колективів до 

благодійництва». Так, в 

рамках конкурсу було 

підтримано близько 60 

проектів, спрямованих на 

створення Центрів місцевої 

активності. 
 

 
 
 
 
 
 

«Виклики після 

Євромайдану – 
громадський сектор у дії» у 

Кіровоградській обл.,  
2014 р. 

Донор: Фонд Освіти для 

Демократії (Польща), 

Товариством Лева (м. Львів). 
Мета проекту: 

проаналізувати та 

переосмислити значення 

громадських ініціатив у 

процесі змін в нашій країні, 

допомогти місцевим 

організаціям та ініціативним  
 
 

групам ефективніше 

працювати у своїх 

середовищах, а також 

провести ряд заходів 

спрямованих на 

інтенсифікацію контактів та 

комунікації між 

представниками 

громадянського суспільства 

із різних регіонів. 
 

Результати проекту: 
У червні 2014 року було 

проведено круглий стіл 

«Виклики після 

Євромайдану – громадський 

сектор у дії», який відвідали 

громадські діячі, 

представники ініціативних, 

формальних або 

неформальних груп 

Кіровоградщини, 

телебачення, журналісти. На 

круглому столі розглядалися 

питання: старі та нові 

виклики, які постали перед 

організаціями 

громадянського суспільства 

на Кіровоградщини після 

Майдану; яка ситуація на в 

регіоні; пріоритетність цілей 

та завдань для організацій 

громадянського суспільства; 

бачення зміни системи.  
У липні 2014 року активісти 

та просто небайдужі 

громадяни зібралися на 

регіональну сесію 

планування розвитку 

громадянського суспільства 

України, для обговорення 

викликів та подальших 

перспектив нашої держави 

після Євромайдану.  
 
 

«Національний діалог»,  
2015 р. 

Донор: Міжнародний центр 

перспективних досліджень 
(МЦПД). 
 

Мета проекту: проект, який 

об’єднує низку ініціатив, 

спрямованих на просування 

ідеї єдності, примирення та 

реінтеграції шляхом 

проведення діалогів на 

противагу збройному 

протистоянню.  
 

Результати проекту: 
Національний діалог 

здійснювався між 

регіональними елітами та 

лідерами думок щодо 

подальшого розвитку 

України як цілісної та 

суверенної держави. 30 
червня 2015 року в м. 

Кіровоград, в рамках 

проекту, відбувся 

регіональний круглий стіл 

«Національний діалог: 

долаючи минуле, 

переживаючи теперішнє, 

будуючи майбутнє».  
На заході було представлено 

результати соціологічного 

опитування, у якому взяло 

участь 4413 респондентів з 

всієї України. Опитування 

здійснювалося з 25 грудня 

2014 року по 19 січня 2015 в 

11 регіонах України.  
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Ц 

 

«Школа громадської участі» 
                2012-2017рр. 
 

Це школа підготовки кадрів для громадського сектору малих 
міст і сіл, куди на конкурсній основі відібрані люди, які живуть на території 
громади, мають бажання отримати знання, вміння і навички з 
питань розвитку місцевої громади.  
 
Проект реалізутся за фінанової підтрики Фонду ім. Ч.С.Мотта.  
Завершено:  
«Школа громадської участі-1» 
Тривалість проекту - 1 січня 2012 - 31 грудня 2013 
«Школа громадської участі-2»  
Тривалість проекту - 1 січня 2014 - 31 грудня 2015 
 
Наразі реалізується перший рік проекту «Школа громадської участі-3», який 

розпочався 1 січня 2016 року. Для учасників проекту проведено вже сім 

тренінгів, попереду проведення ще декількох тренінгів та третьої 

Національної конференції «Соціальна анімація для розвитку культури та 

громад». Завершення проекту передбачено 31 грудня 2017 року.  

Школа 
громадської 

участі – проект, 
що об’єднує 

країну! 
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 Видано 12 авторських видань ІСКМ, 7 з яких розповсюджено накладом у 

7000 примірників. 
 Проведено фотоконкурс «Соціальний аніматор в процесі розвитку 

громади» у мережі Facebook у групі «Центри місцевої активності України»; 
 Проведено дві підсумкові Національні конференції «Соціальна анімація 

для розвитку культури та громад» в рамках проекту; 
 Залучено зарубіжних тренерів громадського сектору до проведення 

тренінгів.  

* Статистичні дані вказані станом на 31 грудня 2016 року, на основі отриманих показників 
діяльності в рамках першої та другої Шкіл, а також результатів дії першого року «Школи 
громадської участі-3».  

$260 000 

ФІНАНСОВА 

ПІДТРИМКА 

від Фонду  
ім. Ч.С. Мотта  

$45 625 

КІЛЬКІСТЬ 

ЗАЛУЧЕНИХ 

КОШТІВ ІСКМ з 

місцевих джерел на 

дофінансування 
проекту  

ПРОВЕДЕНО 

в рамках 

проекту УЧАСНИКИ 

ЗАХОДІВ 
(загальна 

кількість) 

545 осіб 

25 
заходів 

РЕАЛІЗОВАНО 

учасниками 

Школи 

316 
ініціатив 

ІНТЕРНЕТ  
мережа - новини,  
тематичні статті 

41 
публікація 

ЗМІ (статті, 

сюжети) 

625  
публікацій 
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Проект «Спільний шлях в 

майбутнє» був реалізований 
Інститутом соціокультурного 
менеджменту за підтримки 
програми UNITER, Pact. Inc., 
USAID спільно з партнерами: 
• Центром гуманістичних 
технологій «АХАЛАР»(м. Чернігів); 
• Центром підтримки 
громадських та культурних ініціатив 
«Тамариск» (м. Дніпропетровськ); 
• Фундацією ім. Князів 
благодійників Острозьких(м. Рівне); 

 
Дата реалізації проекту:  

01. 11. 2009 - 31.10.2011 
 
Мета проекту «Спільний шлях 

в майбутнє» полягала у зміцненні 
організаційних можливостей 
громадських організацій на рівні 
місцевих громад шляхом створення 
можливостей для розвитку центрів 
місцевої активності на базі 
існуючих будинків культури. 

 
Виконані завдання,  

передбачені проектом:  
• Вивчено діяльність будинків 

культури та їх можливості до 

адаптації реальним потребам 

місцевих громад, зокрема через 

впровадження досвіду ЦМА. 
• Розроблено рекомендації 

Міністерству культури та туризму 

України в частині адаптації 

існуючої нормативно-правової бази, 

що стосуються діяльності будинків 

культури, до сучасних потреб 

місцевих громад. 
• Активізовано суспільний діалог 

на тему діяльності будинків 

культури та залучено до роботи 

територіальні громади, які мають 

позитивний досвід з цього питання. 
• Популяризовано цінності та 

роз’яснено сутність діяльності 

Центрів місцевої активності в 

регіонах. 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  
«Спільний шлях у майбутнє» 2009-2011 рр. 
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Статистичні підсумки реалізації проекту: 

• проведено дослідження «Діяльність будинків культури по 
задоволенню потреб територіальних громад» та опубліковано звіт за його 
результатами (див. ст. 38);  

• проведено 6 комунікативних зустрічей;  

• проведено 5 прес-конференцій з теми проекту; 

• проведено 5 круглих столів; 

• проведено конференцію «Реформування закладів культури»; 

• видано 10 бюлетенів «НДО-Інформ»; 

• розроблено книгу «Центри місцевої активності»; 

• кількість учасників заходів – 353 особи; 

• кількість матеріалів в мережі Інтернет – 518 публікацій.  
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Проект був реалізований Інститутом 
соціокультурного менеджменту за 

підтримки Антикризової гуманітарної 
програми Міжнародного фонду 

"Відродження". 

Дата реалізації проекту: 1 квітня 
2011 року - 31 березня 2012 року 

Метою проекту було 
трансформування закладів культури в 

центри (осередки) місцевої активності, які 
виконуватимуть не лише культурно-
мистецькі функції, але й створюватимуть 
умови для реалізації ініціатив громадян у 

різних сферах суспільного життя і 
перетворяться на важливий ресурс 

функціонування і розвитку місцевих 
громад . В рамках проекту передбачено 
сприяння подоланню кризового стану 

закладів культури малих міст і сіл шляхом 

підвищення компетентності працівників 
культури, членів НУО, ініціативних груп. 

Основні показники реалізації 
проекту: 

- Надано 2 гранти - Фундації ім. 
князів-благодійників Острозьких (м. Рівне) 
для проведення 5 тренінгів із фандрейзигу 
та Інституту розвитку глобального 

суспільства (м. Київ) для проведення 
тренінгів із адвокасі для громадських 
активістів, які мали намір у своїй 
діяльності використовувати технологію 
соціальної анімації та розвивати власну 
громаду на базі центрів місцевої активності 

- Підготовлено 23 аніматори 
територіальних громад, які пройшли 
навчання на тренінгу «Анімація 
громадської діяльності», проведеного 

Інститутом соціокультурного менеджменту 

- Навчання на тренінгах із 
соціального аніматорства пройшли 
представники із 14 громад України 

- Створено веб-ресурс «Історії успіху 
діяльності НДО в соціокультурній сфері» 

(www.lac.org.ua) 

- Розроблено, видано та поширено 
книгу «Історії успіху НДО в 

соціокультурній сфері» (наклад 1000 

примірників) 

- Видано 2 номери бюлетеню «НДО-
Інформ» (накладом по 1000 примірників) 

- Проведено 119 дистанційних 
(Скайп, сайт, «НДО-Інформ») консультацій 
учасникам проекту по методиці організації 
аніматорської діяльності 

- Проведено Другу Національну 
конференцію «Реформування закладів 
культури» 

- Загальна кількість учасників усіх 
заходів в рамках проекту склала 116 осіб 

Якісні зміни завдяки реалізації 
проекту: 

- Було досягнуто синергетичного 
ефекту по просуванню та впровадженню 
концепції центрів місцевої активності. 

- Покращився рівень адаптації 
закладів культури в умовах кризи. 

- Підвищився рівень професіоналізму 
місцевих активістів з питань адвокації, 
фандрейзингу та анімації. 

- В інформаційному просторі 
збільшилася кількість матеріалів з тематики 

проекту. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  
 «Підтримка процесу розвитку осередків громадської 
активності на базі закладів культури» 2011-2012 рр. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  
«Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами 

виконавчої влади в процесі реалізації державної політики у 

сфері екології» 2013 р.. 

В рамках проекту проведено 

Національне дослідження «Взаємодія 
інститутів громадянського 
суспільства з органами виконавчої 
влади в процесі реалізації державної 
політики в сфері екології». 

Об’єкт дослідження: Інститути 
громадянського суспільства 
екологічного спрямування. 

Предмет дослідження:  

Взаємодія інститутів громадянського 
суспільства екологічного спрямування з 

органами виконавчої влади в процесі 
реалізації державної екологічної 
політики. 

 

Мета дослідження: Вивчити 
способи та форми взаємодії з питань, 
пов'язаних з реалізацією державної 
екологічної політики між органами 

виконавчої влади та інститутами 
громадянського суспільства 
екологічного спрямування, та 

розробити рекомендації на основі 
зібраної інформації щодо шляхів 
підвищення ефективності цього 
процесу. 

Час проведення: листопад-грудень 
2013 року 

За результатами дослідження 
опублікований звіт (див. ст. 38). 
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Інститутом соціокультурного 
менеджменту, за підтримки Міністерства 
екології та природних ресурсів, було 
оголошено щорічний Всеукраїнський 
конкурс «До чистих джерел», який 
тривав з 28 жовтня по 30 листопада 2015 

року.  

Метою заходу є популяризація 

найкращих досягнень громадян, 

вітчизняних підприємств і організацій у 

сфері екологічних ініціатив, покращення 

показників стану джерел, водойм та річок 

України, раціональне використання водних 

ресурсів, дбайливе ставлення до водних 

об’єктів, їх охорона і відтворення, 

екологізація виробництва та залучення 

«зелених інвестицій». Учасниками 

конкурсу стали небайдужі до питань 

екології громадяни всіх вікових категорій, 

громадські організації, державні установи, 

навчальні заклади.  

Загалом до Конкурсної комісії 

надійшло 124 роботи, серед яких було 

визначено 13 переможців. Всі учасники 

отримали пам'ятні дипломи та нагороди 

від оргкомітету Конкурсу. Церемонія 

нагородження відбулася у квітні 2016 року 

в рамках Міжнародного екологічного 

форуму «Довкілля для України», було 

запрошено багато гостей, представників 

органів влади, громадських організацій, 

ЗМІ.  

Переможців всеукраїнського 

конкурсу «До чистих джерел» у 2015 році 

було визначено в таких номінаціях:  

I. Представники місцевої державної 

адміністрації, інститутів 

громадянського суспільства (12 робіт);  

II. Колективи земле- і водокористувачів 

(24 роботи);  

III. Екологічні товариства і гуртки 

загальноосвітніх, вищих, професійно-
технічних навчальних закладів та 

позашкільних закладів (69 робіт);  

IV. Окремі групи громадян, громадяни 

(індивідуальні учасники) (19 робіт). В 

кожній номінації було визначено по 

три переможця.  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  
«До чистих джерел», 2015 р. 

15 кроків за 15 років, 2001-2016 |  28 



Діяльність ІСКМ підтримується або підтримувалась: Фондом 

Євразія, ІСАР «Єднання», Фундацією прав людини, Міжнародним 

Фондом «Відродження», Фондом ім. Стефана Баторія,  
Міністерством закордонних справ України, Міністерством 

культури України, Міністерством екології та природних ресурсів 

України, Комітетом виборців України,  Фондом  Східної Європи,  
UNITER,   USAID,   NATO, Pact. Inc., Фондом ім. Ч. С. Мотта, а 

також благодійними пожертвами громадян та бізнесу. 
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 Фонд Євразія (USAID) 

Фундація прав людини 

ІСАР „Єднання” 

 Міжнародний Фонд „Відродження” 

Комітет виборців України 

Міністерство закордонних справ 

України 

 Фонд ім. Стефана Баторія 

Фонд Східної Європи (USAID) 

UNITER (USAID, Pact. Inc.)

NATO

Фонд ім. Ч.С.Мотта 

Товариство Лева 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України 

Міжнародний центр перспективних 

досліджень (МЦПД) 

Інші донори  

Кількість підтриманих проектів Назва донорської організації   
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Збігнев Мірунськи 
ГО «Центр активності 

локальної»,  
м. Варшава, Польща 

Анна Міодинська  
Малопольський інститут культури, 

м. Краков, Польща 

Олена Хоткевич  
ГО «Центр активності 

локальної»,  
м. Варшава, Польща 

Кайо Зборіл  
Європейська мережа 

організацій громад 

(European Community 
Organizing Network),  
Словаччина 

Співпраця з Молдовою 
Проведення тренінгу «Розробка і 

режисирування анімаційних фільмів та 

мультфільмів» для дітей м. Каушани,  
Молдова (червень, 2014 рік) 
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За 15 років ІСКМ було проведено 122 заходи, учасниками 

яких стали 2498 осіб. 

51 

4 

23 

38 

1 

5 

Тренінги  

Семінари  

Прес-конференції 

Круглі столи 

 Фестиваль  

Конференції 

Типи та кількість проведених заходів 
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Кожна сторінка видань ввібрала у себе 

багаторічний досвід діяльності в 

громадському секторі. Наукові 

напрацювання ІСКМ висвітлюються у 

розроблених та виданих науково-
методичних посібниках, дослідженнях,  
інформаційних бюлетенях та інших 

виданнях.  

Бюлетень «НДО-Інформ» – видання ІСКМ, яке розраховане на 

громадських активістів, працівників закладів культури, посадовців органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, журналістів та всіх, хто 

цікавиться суспільним життям сучасної України.  

Видання ІСКМ  

9  
навчально-
методичних 
посібників 

3 
дослідження 

 

42  
бюлетені 

 «НДО-Інформ»  

21 
інше видання 

9  3  

42  

21 

2001 рік – НДО – Інформ №5(10) 
2002 рік – НДО – Інформ №1(12) 
2003 рік – НДО – Інформ №1-12(13-24) 
2004 рік – НДО – Інформ №1-5(25-29)  
2005 рік – НДО – Інформ №1-5(30-34) 
2006 рік – НДО – Інформ №1(35) 
2010 рік – НДО – Інформ №1-4(36-39) 

2011 рік – НДО – Інформ №1-6(40-45) 
2012 рік – НДО – Інформ №1-2(46-47) 
2013 рік – НДО – Інформ №1-2(48-49) 
2014 рік – НДО – Інформ №1 (50) 
2015 рік – НДО – Інформ №1 (51) 
2016 рік – НДО – Інформ №1 (52) 
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За 15 років діяльності ІСКМ розроблено та поширено 9 науково – методичних 

посібників, які ґрунтуються на основі вивчення наукових джерел, 

спостереження, аналізу та практичного досвіду роботи. Видання висвітлюють 

апробовані результати дослідження проблем, методи та технології їх вирішення, 

рекомендації роботи у громаді. Видання стануть у нагоді при проведенні 

досліджень, конференцій, написанні проектів, наукових робіт, реалізації 

громадських ініціатив та інших видів діяльності. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. –

Інформаційне забезпечення 
процесу рішення соціальних 
проблем на місцевому рівні, 
2003 

Дане видання містить 

наступні розділи: рішення  

соціальних проблем на місцевому рівні; 

інформаційний простір та інформаційний 

обмін; роль інформаційного обміну у 

вирішенні соціальних проблем; 

інформаційний потенціал третього 

сектору; ЗМІ та громадянське суспільство; 

традиційні форми взаємозв’язку НДО та 

ЗМІ та ін. Підручник містить велику 

кількість вправ та завдань для 

самоконтролю. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. 
- Менеджмент 

неприбуткової організації. 
Частина 1, 2003 

Першу частину цього 
навчально-методичного 

посібника присвячено  

теоретичним основам менеджменту та 

громадським організаціям як об’єктам 
управління. Традиційно видання містить 
чимало вправ та завдань для 

самовдосконалення.  

 Дане видання повністю 
присвячене розгляду 
основних видів  

планування. Особливу увагу приділено 
такому важливому напрямку, як управління 
проектами. На прикладах автори 
розглядають основні етапи процесу: оцінка 
життєздатності ідей, планування заходів, 
моніторинг та оцінка, підготовка звіту. 
Книга містить вправи для самостійної 
роботи.  

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. 

- Соціальні технології. 

Частина 1, 2004 
 
Розвиток громадського 

сектору в Україні вступає в 

якісно новий етап, коли  
особливого значення набуває ефективність 

роботи кожної громадської організації. 

Досягти такої ефективності можна лише 

використовуючи соціальні технології. В 

даному посібнику автори пояснюють, що 

таке соціальні технології і як вони 

використовуються.  

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. 
- Менеджмент 
неприбуткової організації. 
Частина 2, 2003 
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Азарова Т.В., Абрамов Л.К. 
- Соціальні технології . 
Частина 2, 2005 
Особливого значення 
останнім часом набуває 
діяльність громадських 
організацій, які виступають  

своєрідним каталізатором активності 
місцевих громад. Саме представникам 
таких організацій адресоване це видання. 
В ньому життя громади автори 
розглядають в різних аспектах; описують 
способи та форми взаємодії в громаді; 
пропонують нові методи навчання та 
розвитку громади. Зокрема досить 
детально розглядається зовсім нова для 
третього сектору України форма 
співпраці – кластер проектів.  

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. 
- Технологія оцінки 
соціальних програм та 
проектів, 2007 
Видання складається з  
наступних розділів:  

теоретичні основи оцінки соціальних 
програм та проектів; основні етапи  
оціночної діяльності; додатки. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - 
Ресурсне забезпечення 
громадських ініціатив, 2008 
Видання складається з 
наступних розділів: ресурси 
в діяльності громадських 
організацій;  

людські ресурси – вирішальний чинник 
діяльності НДО; поняття “фандрейзинг”, 
джерела фінансування громадських 
ініціатив; корпоративне спонсорство та 
методика залучення коштів у підприємців; 
соціальне замовлення як форма залучення 
бюджетних коштів; грант як метод 
отримання донорської підтримки; 
додатки. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - 
Інформаційний компонент 

діяльності НДО, 2009 

Для того щоби полегшити 
шлях громадських 
організацій у 

інформаційному просторі та  

зробити їхню діяльність більш зрозумілою 
для суспільства, Інститут 
соціокультурного менеджменту розробив  

навчальний даний посібник. Посібник 
складається з таких розділів:  

• роль інформаційного фактора в 

діяльності громадської організації;  

• інформація, інформаційний простір, 
інформаційний обмін;  

• інформаційні потоки та комунікативні 
бар`єри;  

• інформаційні ресурси ндо, їхня 
характеристика;  

• інформаційний обмін за допомогою 
усної комунікації;  

• письмова інформація; 

• інформування як вплив на громадськість 
та органи влади. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - 
Цільові програми та 
механізми по забезпеченню 
прозорості у  
процесі їх реалізації, 2010. 
Навчальний посібник дає  

уявлення про теоретичні та практичні 
аспекти програмно-цільового методу 
управління на регіональному рівні. 
Особливий акцент зроблено на методиці 
забезпечення прозорості процесу реалізації 
цільових програм та залученні 
громадськості до цього процесу.  
Видання стане корисним порадником 
виконавцям цільових програм та їх 
клієнтам. 
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Україна - НАТО: абетка 

відносин, 2006 
Видання цього бюлетеню 

здійснено Інститутом 

соціокультурного  

менеджменту (ІСКМ) в 

рамках  проекту “Політика –  
справа не тільки політиків”, підтриманого 

Міністерством закордонних справ  

України.  Думки,  викладені  у  виданні,  

належать  авторам  та  можуть  не 

співпадати  з  офіційною позицією  ІСКМ  

і  донорів  проекту.  У  бюлетені  

використані  матеріали,  надані  

Міністерством закордонних справ 

України. 

Азарова  Т.В.,  Абрамов  Л.К.  

-  Центр  місцевої  

активності  на  базі  будинку  

культури: методологія та 

технологія розвитку 

територіальної громади, 

2010 
Видання на основі закордонного та 

вітчизняного досвіду вирішення 

соціальних проблем на локальному рівні 

висвітлює теоретичні та практичні аспекти 

можливої адаптації будинків культури до 

сучасних потреб територіальних громад за 

рахунок впровадження концепції центру 

місцевої активності. 

Матеріали Національної 
конференції «Реформування 
закладів культури» у рамках 

проекту Інституту 
соціокультурного 
менеджменту «Спільний 
шлях у майбутнє», 2010 

Матеріали конференції стануть у нагоді 
громадським активістам, керівникам та 

працівникам закладів культури, а також 
усім небайдужим до реформування 
закладів культури, вирішення соціальних 
проблем та покращення життя 
територіальних громад.  

Історії діяльності НДО у 

соціокультурній сфері. – 
Кіровоград: ІСКМ, 2011. – 
96 c.  
Видання, завдяки 
висвітленню практичного 

досвіду створення та  
діяльності Центрів місцевої активності, в 

тому числі, на базі закладів культури 
стане незамінним порадником для 

громадських активістів, які спрямовують 
свої зусилля на розвиток територіальних 
громад.  

Матеріали Другої 
Національної конференції 
“Реформування закладів 
культури”, 2012 
Друга Національна 
конференція «Реформування 
закладів культури» у рамках  

проекту «Підтримка процесу розвитку 
осередків громадської активності на базі 
закладів культури». У видані предтавлено 
розглядтаких тем: Європейські тенденції у 

законодавстві у сфері культури; Заклади 
культури та розвиток благодійництва; 
Технологія адвокації інтересів громадян в 

процесі трансформації закладів культури в 
осередки громадської активності та ін. 

15 кроків за 15 років, 2001-2016 | 36 



Абрамов Л.К., Азарова Т.В. 

Центр місцевої активності для 

розвитку громади, 2012.  
Видання, створене на основі 
позитивного досвіду, який є в  
світі та в Україні описує 
шляхи вирішення проблем  

територіальних громад. Воно познайомить 
вас із технологією анімації громадської 
діяльності, соціальним капіталом як 

індикатором розвитку громади та 

діяльністю центрів місцевої активності як 

суспільного інституту розвитку громади.  

Матеріали Національної 
конференції “Соціальна 
анімація для розвитку 
культури та громад”, 2013 
Національна конференція 
«Соціальна анімація для 

розвитку культури та  
громад» у рамках проекту  «Школа 

громадської участі». На ній розглядались 
наступні питання: роль закладів культури в 

розвитку благодійництва; програма 
підтримки громадських ініціатив; розвиток 
активності громади за рахунок соціальної 
анімації та ін. 

«Школа громадської участі 

для розвитку громади», 2015 
Видання випущене в рамках 

проекту «Школа 

громадської участі», за 

фінансової підтримки Ч. С. 

Мотта, ґрунтоване на теорії  
розвитку громад та практичному досвіді 

учасників проекту. Книга буде корисна 

для всіх, хто зацікавлений у розвитку 

Матеріали другої 
Національної конференції 
«Соціальна анімація для 

розвитку культури та 

громад», 2015 
Друга Національна 
конференція «Соціальна  

анімація для розвитку культури та 

громад» у рамках проекту «Школа 

громадської участі -2». На ній 
розглядались наступні питання: основи 
медіа грамотності; досвід діяльності ГО 

інвалідів «Оберіг» з розвитку громад; як 

створити центр місцевої активності; 
складні ситуації в громаді: робота з кейс-
стаді; децентралізація та її вплив на 

розвиток місцевих громад; громадська 
робота – хобі, що переросла в професію 
та ін. 

Всеукраїнський конкурс «До 

чистих джерел»,  Каталог 

конкурсних робіт 2015 
 До  збірки  увійшли  кращі  
роботи  щорічного  
Всеукраїнського конкурсу  

«До  чистих  джерел»  2015   
року,  спрямовані  на поліпшення стану 

джерел, водойм і річок України, 
раціональне використання водних 
ресурсів, виховання дбайливого ставлення 
громадян до водних об’єктів, їх охорони і 
відтворення шляхом залучення  широких  

верств  населення  до практичної 
природоохоронної  роботи,  розвитку  
громадських природоохоронних ініціатив.  

закладів культури, локальних громад та 
готовий до реальних перетворень. 

Річні звіти ІСКМ  
Звіти про діяльність, в яких описується 

робота протягом деякого періоду. Всі 

звіти, видані ІСКМ донесені до 

широкої аудиторії.  
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2009 Звітність по цільових програмах.  
У виданні на основі експертного опитування, фокус-груп та 

аналізу документів виявлені форми та характер звітності 

виконавців обласних цільових програм перед громадськістю та 

розроблені рекомендації з покращення зворотного зв’язку між 

виконавцями та клієнтами обласних цільових програм.  
 
2010 Діяльність будинків культури по задоволенню потреб 

територіальних ромад.  
Видання містить результати комплексного дослідження 

«Діяльність будинків культури по задоволенню потреб 

територіальних громад», що здійснив ІСКМ в рамках проекту 

«Спільний шлях в майбутнє» в січні-лютому 2010 року на 

території Кіровоградської, Чернігівської, Рівненської, 
 Миколаївської та Дніпропетровської областей України.  
 
2013 Взаємодія інститутів громадянського суспільства з 

органами виконавчої влади в процесі реалізації державної 

політики у сфері екології.  
Дослідження присвячене виявленню оптимальних шляхів 

взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів 

виконавчої влади в реалізації державної екологічної політики 

та відбувалось шляхом експертного опитування методом 

анкетування на територіях Кіровоградської, Київської, 

Львівської, Дніпропетровської та Донецької областей.  
 

За 15 років ІСКМ проведено 9 досліджень, результати деяких 

досліджень відображені у наступних виданнях: 
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Створено десятки Центрів місцевої активності на базі будинків культури та 

бібліотек у різних областях України за методологією Інституту 
соціокультурного менеджменту. Завдяки участі в освітніх проектах ІСКМ,  

громадські активісти оволоділи основами менеджменту в соціокультурній сфері, 
особливостями написання проектів, технологією соціальної анімації та навичкам 
комунікації. Як результат, українські громади отримали кваліфікованих фахівців, які 
демонструють продуктивну діяльність на локальному рівні. В 2014 році учасник проекту 

«Школа громадської участі-1» - Леонід Жовтило отримав перемогу у третьому конкурсі 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Видання ІСКМ користуються попитом серед працівників наукової сфери, які 

використовують матеріали видань у написанні наукових робіт: статей, 

досліджень, методичних збірників та ін. За даним Google-Академії*  
індекс бібліографічних посилань ІСКМ становить – 73 посилання. Індекс є ключовим 

показником, що широко використовується в усьому світі для оцінки роботи у науковій 

сфері, відображає кількість посилань на видання. 
 

*Google Академія 

(англ Google 
Scholar.) - 
Безкоштовна 

пошукова система 

по повних текстів 

наукових публікацій 

всіх форматів і 

дисциплін. 

Ми змінюємо людей, а люди змінюють громади. 

«Кращі практики місцевого 
самоврядування», у номінації «Кращі 
практики районів» з роботою «Створення 
центрів місцевої активності для розвитку 
громади на базі будинків культури та 

бібліотек». Вперше у 2014 році конкурс було 
проведено під егідою Мінрегіону України, 
який також базувався на методології Ради 

Європи як і попередні конкурси. 
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Учасниками проекту 

«Школа громадської 
участі»  реалізовано 316 

ініціатив у громадах України. 
Здобувши знання, уміння та навички 
роботи у громаді, учасники активно 

проводять тренінги, круглі столи, 
конкурси, акції, соціальні ігри, тематичні 
свята та інші заходи для підвищення 
рівня згуртованості, поінформованості 
та єдності громади. 
 

На початку 2016 року в рамках проекту «Школа громадської участі-3» було 

проведено «Тренінг для тренерів» (ТОТ). Учасниками заходу стали 19 

випускників освітніх програм ІСКМ. На тренінгу учасники отримали  
ґрунтовні теоретичні та практичні знання, цінні поради щодо тренерського ремесла. 

Моніторинг результативності тренінгу показав, що випускниками ТОТ вже проведено 

більше 20 тренінгів. Спостерігається тенденція взаємодії учасників між собою після 

тренінгу, вони запрошують один одного у якості со-тренера, експерта з певної 

тематики. Проведений «Тренінг для тренерів» викликав неабиякий інтерес у 

громадських активістів України, які звертаються до ІСКМ із запитом про те, чи буде 

проводитися подібний тренінг ще раз і проявляють бажання стати його учасниками.  
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ДРУКОВАНІ 

ЗМІ 
РАДІО 

 

ТЕЛЕ-
БАЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ  

332 
статті  

27 
сюжетів 

 

54 
сюжети 

976 
публікації 

Друковані ЗМІ 
Статті про діяльність ІСКМ надруковані у газетах та журналах, 

ареал інформаційного впливу яких охоплює всю Україну: 

«Дзеркало тижня», «Громадянське суспільство», «Голос 

України», «Вісник Благодійництва», «Діалог», «Новий вибір», 

«Газета для жінок», «НДО-Інформ», «Соціальні інвестиції», а 

також у багатьох регіональних та місцевих виданнях. 
 
Телебачення 
Сюжети виходили в ефір на телеканалах «ТАК -ТV» 
(Миколаївська телекомпанія), «КТМ» (Олександрійська 
телерадіокомпанія, Кіровоградська обл.), «Кіровоград» 

(Кіровоградська обласна державна  телерадіокомпанія), 

«Стимул» (Кіровоградська телекомпанія)  та  «КІТ»  

(Кіровоградського  Інтернет телебачення). 
 
Радіо 
Радіотрансляція програм за участі ІСКМ здійснювалася на 

таких радіостанціях: «Наше радіо» (Україна), радіо «Скіфія – 
Центр» (КОДТРК, м. Кропивницький),  «АБ-радіо» (м. 

Кропивницький). 
 
Інтернет 
Опубліковано статті на таких веб-сайтах:  www.prostir.ua, 
www.gurt.org.ua, www.lacenter.org.ua,  
www.lac.org.ua, www. tusovka.kr.ua та ін. 
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МиколаТолстік  
ГО «Школа життя» с.Нова 
Чернещина, Сахновщинський 

район,   
Харківська область  

 
Хочу висловити найтепліші 

слова вдячності команді 

ІСКМ  за  організовані  

заходи  для  громадських 

активістів. Тренінги,  

практичні  сесії,  залучення 

українських та міжнародних 

тренерів відкрили нові 

можливості для мене та 

посприяли успішній роботі 

на користь  громади.  Участь  

у проекті «Школа 

громадської участі – 2» –  це 

підвищення  моєї  

професійної  майстерності  

як громадського активіста. 

Особисто для мене – це 

унікальна платформа, яка 

дала  механізми  та  стала  

дороговказом  роботи  для 

розвитку громади. Я 

пишаюсь тим, що мав щастя 

бути учасником цієї школи.  

Володимир Орос  
ГО «Добропільський центр 

молоді «ДОБРО»  
м. Добропілля, Донецька 

обл. 
 
Моє знайомство з ІСКМ 

відбулося на конференції, 

де я "жадібно" слухав всю 

інформацію, яка лилася від 

експертів. Через рік мені 

пощастило стати 

учасником «Школи 

громадської участі»,  
завдяки якій я отримав 

основи менеджменту в 

сфері культури, а також 

загорівся ідеєю створення 

центру місцевої активності. 

І ось через декілька років 

моя мрія була втілена в 

життя завдяки підтримці та 

знанням, отриманих на 

тренінгах від ІСКМ. Без 

сумніву, це одна із 

значущих організацій в 

Україні, яка зіграла 

важливу роль в моєму 

суспільному житті. З Днем 

народження, нових 

звершень і випускників! 

Людмила Афанасьєва  
Організація інвалідів 

«Оберіг» 
с. Василькiвка 

Дніпропетровська обл. 
 

Дуже рада, що пройшла 

навчання в «Школі 

громадської участі-1». Я 

отримала багато корисних 

знань, дізналася про досвід 

інших, оскільки дуже 

важливо знати те, що 

відбувається у 

громадському житті по всій 

Україні. Познайомилася з 

приємними людьми, які 

працюють на благо 

суспільства. Бажаю, щоб в 

новинах завжди показували 

те, що робить Інститут. 

Адже у вас цікаві та корисні 

проекти. Після кожного 

тренінгу, повертаючись 

додому, виникає велике 

бажання до дії. Ви завжди 

знаєте чого ми потребуємо 

і, що для нас буде 

корисним!  
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Наталя Винниченко  
ГО «Рада молодих вчених » 

м. Суми 
 
Проект «Школа громадської 

участі – 2», особисто для 

мене,  став  початком  нового  

напрямку  діяльності  в моєму 

житті. Саме цей проект дав 

сильний поштовх і динаміку  

особистого  і  професійного  

розвитку. Повертаючись з 

чергового тренінгу в голові 

крутилося безліч ідей, 

реалізовувати які вдавалося 

завдяки саме  
навчанню на «Школі 

громадської участі – 2». Окрім 

потужної  фахової  підтримки,  

цей  проект  -  це  ще  і 

можливість  нових  і  цікавих  

знайомств,  обміну досвідом,  

організації  співпраці  та  

дискусії.  Дуже хочеться  

відзначити  професіоналізм  

організаторів школи,  адже  

кожна  зустріч  залишала  по  

собі  лише позитивні спогади 

та високий рівень засвоєних 

знань.  

Леонід Жовтило  
ГО «Фонд розвитку 

ініціативи громади»  
м. Мала Виска 

Кіровоградська обл. 
 
Перші кроки, які дали 

результат, я здійснив  завдяки 

співпраці з ІСКМ. 

Конструктивна навчальна 

частина, практичні навики, 

що дають працівники 

Інституту, допомогли мені 

сьогодні сформувати ті ідеї та 

напрацювання, які ми робимо 

в нашій громаді, і які дають 

позитивний результат.   

Віталій Моргун 
Центр «Тамариск»,  

м. Дніпро 
 

ІСКМ - організація з якою 

дуже легко і приємно 

співпрацювати. Організація, 

яка бачить в людях їх 

сильні сторони і внутрішній 

потенціал. Організація, яка 

терпляче, зі знанням справи 

розвиває учасників своїх 

заходів. Приїжджаючи в 

Вашу організацію -  
відчуваєш себе спокійно, як 

вдома. Дякую Вам за мої 

успіхи! 
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Єгор Нестеров 
ГО «Горьківський фонд 

розвитку громади»,  
с. Горького,  

Дніпропетровська обл. 
 

«Школа громадської участі - 
2» асоціюється в мене зі 
словом  «розвиток»,  участь  

в  проекті  позитивно 

вплинула на мій світогляд, я 

почав більш об’єктивно 
мислити  й  бачити  
можливості  для  реалізації  
своїх цілей.  Я  отримав  
багато  корисних  
інструментів,  методів  щодо  
особливостей  розвитку  
громади.  Нові знання  та  

знайомства  –  це  те,  що  
подарувала  мені Школа. 

Тепер я маю багато 
контактів по всій Україні, і 
навіть,  закордоном.  Я  

отримав  позитивний  досвід  
і вважаю,  що  до  участі  у  

даному  проекті  необхідно 
залучати все більше і більше 
людей.  

Володимир Дмитренко 
Громадська організація 

«Центр розвитку дитини і 
сім’ї «РОДІС»,  

м. Горішні Плавні,  
Полтавська обл. 

 

Завдяки «Школі 

громадської участі-2» я 

отримав нові знання з  

соціальної  анімації  у  

громаді,  фандрейзінгу,  
розвитку громади  та  

налагодженню  

соціального  капіталу,  а  

також особистісного  

розвитку.  Це  дало  мені  

змогу  більш ефективно  

працювати  задля  розвитку  

м. Горішні Плавні. 
Корисними виявилися 

також і нові знайомства з 

колегами з усіх куточків 

України. Дякую  ІСКМ за 

можливість взяти участь  в  

цьому  проекті,  та  бажаю  

успіхів  учасникам 

наступної «ШГУ-3».  

Тетяна Шоколова 
президент ОРБІКЦ  

м.Олександрія,  
Кіровоградська обл. 

 

ІСКМ – команда, яка завжди 

заохочує і підтримує 

прагнення людей до 

самовдосконалення. Ваша 

діяльність направлена на 

розвиток людей, які 

впроваджують свої ідеї. Ваші 

власні успіхи вимірюються 

успішністю тих людей, яких 

ви навчали та навчаєте. Саме 

завдяки вашій команді, 

серйозна армія НДОошників 
отримала багаж корисних 

знань, які приносять 

максимальну користь 

суспільству та сприяють 

самоорганізації населення, 

постійній взаємодії та 

підтримці, і головне – запал 

ентузіазму, готовності до 

активних дій для розбудови 

громадянського суспільства у 

своїх регіонах! Вітаємо Вас з 

15-літтям і бажаємо, щоб 

найвищою оцінкою Ваших 

зусиль повсякчас залишалась 

людська вдячність!  
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Фундація імені князів-благодійників 

Острозьких 
www.fundraising.org.ua/ 

Центр активності локальної 
www.cal.org.pl/ 

The European Community Organizing 
Network 
www.econnet.eu/ 

Кіровоградське інтернет телебачення 
www.youtube.com/channel/UChd66iXXJkrgPNi
oABzpijA 
www.facebook.com/kitonlinetv/timeline 

Центр підтримки громадських і 
культурних ініціатив «Тамариск»  
www.tamarisk.org.ua/ 

Фонд розвитку ініціативи громади 
www.fundofdevelop.org.ua 
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2001 рік 

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 
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2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 2009 рік 

2010 рік 
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2011 рік 

2012 рік 

2013 рік 
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2014 рік 

2015 рік 

2016 рік 

Далі буде… 
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Адреса офісу:  

офіс №1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича (Гайдара), 75-а,  25026, м. Кропивницький 

(Кіровоград), Україна 

 

Електронна пошта: 
adm.iscm@gmail.com 

 

Веб-ресурси ІСКМ: 

“Центри місцевої активності України” 

www.lacenter.org.ua  
 “Історії успіху діяльності НДО у соціокультурній 
сфері” www.lac.org.ua  

 

Соціальні мережі: 

Facebook: 
Інститут соціокультурного менеджменту: 

www.facebook.com/pages/Інститут-соціокультурного-менеджменту  

Центри місцевої активності України: 

www.facebook.com/groups/adm.iscm  

 
 
 
 
 

 
Youtube  
https://www.youtube.com/channel/UCYO1shqdEf69uBtUNeszpqg 
Instagram: ISCM (NGO.ISCM) 
Skype: ngо_iscm 
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