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МИ ПРАЦЮЄМО З ЛЮДЬМИ І ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ, ЯКІ Є ГОЛОВНИМ
ФАКТОРОМ РОЗВИТКУ ГРОМАД

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні колеги!
рік для ІСКМ подарував багато
значущих та приємних подій.
2017

Головним з яких стало те, що до
реалізації наших проектів, про які можна
прочитати в цьому звіті, активно
долучилися випускники наших “Шкіл громадської участі - 1,2,3”. Цей
факт є дуже важливим для нас, оскільки, працюючи на локальному рівні,
ми ставимо собі за мету не тільки навчати активістів сучасним соціальним
технологіям, а й готувати з них якісних експертів, тренерів, які будуть в
змозі здійснювати це і без нас. Тобто, головним мірилом успіху для нас є
успіхи наших учнів.
І ми вдячні 2017 року за те, що він продемонстрував це не тільки нам, а й
всьому суспільству.

Лев Абрамов
президент Інституту соціокультурного менеджменту
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ПРО ІНСТИТУТ
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ)
неполітична, некомерційна, нерелігійна,недержавна громадська організація, яка виникла в 2000
році, а в 2001 році була офіційно зареєстрована.
Місія ІСКМ
сприянні демократичній трансформації українського суспільства шляхом підтримки розвитку
місцевих громад, незалежного інформаційного простору та інтеграційних процесів на локальному
рівні.
Основними напрямками діяльності ІСКМ
освітній; інформаційний; дослідницький.
Основні тематичні пріоритети ІСКМ
розвиток громад; трансформація закладів культури в Центри місцевої активності; розвиток
демократичних процесів; сприяння євроатлантичній інтеграції України.
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 ІСКМ
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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ПЕРСОНАЛ ІСКМ
Персонал 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.
Лев Абрамов
Директор

Тамара Азарова
Секретар Ради

Оксана Набока
Координатор проектів

Ліоніла Кодрик
Бухгалтер

Ліля Постолатій
Волонтер, перекладач,
дизайнер
4
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Оксана Гур'янова
Науковий консультант

Анастасія Шевченко
Асистент проектів

ГОЛОВНІ ПОДІЇ
2017 РОКУ

На початку 2017 року ІСКМ
розпочав реалізацію
регіонального проекту
"Інформаційна підтримка
реформування місцевого
самоврядування" в
Кіровоградській області
(див. ст.18)

Задля визначення реального стану реалізації реформи в
Кіровоградській області, ІСКМ провів дві фокус-групи у
м. Кропивницький 19 березня та м. Мала Виска 20 квітня, що
дозволили розкрити існування реальних проблеми в громаді,
дізнатися думки громадян про децентралізацію, побачити
варіанти ставлення до тих чи інших аспектів реформи.
Результати дослідження лягли в основу розробки навчальної
програми тренінгу "Роль громадських активістів в процесі
децентралізації: можливості та виклики" для активних
громадян Кіровоградської області, що відбувся з 29 червня по 1
липня в м. Кропивницький. Учасниками тренінгу стали 25
громадських активістів Кіровоградської області, які здобули
теоретичні знання та практичні навички впровадження
децентралізації. Як результат, сформовано команди громадських
активістів на місцях, що розбираються в питаннях
децентралізації, знають ефективні шляхи впровадження реформи,
можуть вдало взаємодіяти з місцевою владою.
Починаючи з липня ІСКМ розпочав проведення круглих столів
"Європейський погляд на зміни в громадах" задля поширення
позитивного досвіду децентралізації, спираючись на локальний
Річний звіт 2017 |
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ

2017

РОКУ

досвід територіальних громад. Проведено десять круглих столів - в м. Олександрія (28 липня,
7 листопада), с. Іванівка Новоукраїнського району (31 липня), смт. Павлиш Онуфріївського району
(2 серпня), с. Березівка Олександрійського району (5 серпня), смт. Смоліне Маловиськівського
району (16 серпня), с. Злинка Маловиськівського району (17 серпня), смт. Нова Прага
Олександрійського району (9 вересня), м. Кропивницький (30 жовтня, 28 грудня). Учасники
круглих столів отримали корисну інформацію, розширили свої зв’язки в межах області та, наразі,
впроваджують здобутий позитивний досвід в себе громадах.
Протягом року представники ІСКМ брали участь у конференціях, організованих Інститутом
економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) разом з "Європейською правдою" в
рамках проекту "Просування реформ в регіони", що фінансується Європейським Союзом: "УкраїнаЄС: відносини у часи невизначеності та швидких змін" (2 березня, м. Львів); "Як зробити
Європейські реформи зрозумілими для суспільства?" (18 травня м. Запоріжжі); "Регіональний
вимір проєвропейських реформ" (3 жовтня м. Кропивницький); "Європейська інтеграція: від
Києва до місцевих громад" (14 грудня м.Чернінів). Лев Абрамов виступав у якості модератора та
учасника дискусій на двох конференціях (18 травня, 3 жовтня): "Реалізація адміністративної
реформи на Кіровоградщині","Нові можливості. Сприйняття проєвропейських реформ на сході та в
центрі України - специфіка роботи медіа та громадського сектору".
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З 7 по 9 травня в м. Львів-Брюховичі було проведено
третій етап навчання в рамках проекту і передбачав
У 2017 році продовжилася
проведення 6 тренінгових модулів для 2 груп учасників.
реалізація національного
У заході взяв участь 31 громадський активіст з 13
областей України (Чернівецька, Кіровоградська,
проекту «Школа громадської
Донецька, Сумська, Миколаївська, Харківська,
участі-3» (див. ст. 15).
Дніпропетровська, Полтавська, Київська, Хмельницька,
Львівська, Івано-Франківська, Вінницька області).
Перша та друга групи пройшли навчання на тренінговій сесії "Підготовка проектної заявки для
отримання гранту" від кваліфікованого тренера Андрія Круп’яка (ГО "Товариство Лева", м. Львів).
До тренерської команди цього разу долучилися випускниці першої та другої "Школи громадської
участі": Олена Кочанова, Наталія Литвинова та Ольга Усач. Олена Кочанова провела для кожної з
двох груп тренігову сесію "Створення альтернативних освітніх проектів для розвитку місцевої
громади". Ольга Усач та Наталія Литвинова провели тренігову сесію для учасників "Залучення
громади до проектної діяльності". Після завершення кожної тренінгової сесії учасники отримали від
тренерів сертифікати, що засвідчують участь у тренінгах з відповідної тематики.
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листопада ІСКМ разом з громадськими
Коли завершення є початком...
активістами різних регіонів України, експертами та
тренерами підвели підсумки проекту "Школа
громадської участі-3". Конференція "Соціальна
анімація для розвитку культури та громад-3" стала
фінальним етапом проекту для учасників, які стали
випускниками Школи-3. В рамках конференції
проводилися наступні активності: дискусія "Розвиток
культури та громад в умовах змін", тренінгові сесії
"Історичний скан розвитку громадського руху в Україні",
"Дієві практики комунікації та співпраці в громадах.
Вплив Децентралізації та Євроінтеграції", "Як навчитись
домовлятися, використовуючи відновний підхід",
"Використання нових інформаційних технологій з метою
розвитку громад", "Основні підходи, які
використовують громадські активісти у процесі розвитку
місцевої громади", "Розвиток громадських ініціатив в
епоху діджиталізації", "Роль громадських активістів в
процесі децентралізації: можливості та виклики",
"Лобізм на місцевому рівні". По завершенню всі
присутні мали змогу поділитися своїми емоціями,
подальшими кроками.
За результатами заходу, ІСКМ видав збірку "Матеріали
третьої національної конференції "Соціальна анімація для розвитку культури та громад-3" (див. ст. 22).
17-19

листопада на базі Кіровоградського центру розвитку
місцевого самоврядування (м. Кропивницький) пройшов
семінар "Бібліотечні заклади області в умовах
децентралізації". Представниками ІСКМ було
проведено інформаційну сесію "Заклади культури як
центри соціальної активності громад та діджиталізація як
інструмент розвитку" для учасниць заходу - представниць
бібліотечних закладів області.
23
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ФІНАНСОВА ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНА
ІНФОРМАЦІЯ
Бюджет ІСКМ у 2017 році

$78105
78,500

$65630

58,875

39,250

$16723

19,625

$4248
0

Залишок коштів
на початок року

Доходи

Витрати

Залишок коштів
на кінець року
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ФІНАНСОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

$ 66098

%
5
8

Гранти міжнародних
донорських організацій
85%

15%

%
5
1

Отримані
доходи
$12007

Благодійні пожертви
громадян та бізнесу

$5100
8%

Інші витрати

$1000
2%

Тиражування
навчальної літератури

8%
2%

$37452

Проведення заходів

Видатки*
56%

$22078

34%

Заробітна плата
34%
персоналу
та гонорари
залучених фахівців

57%

Для реалізації ініціатив у 2017 році Інститутом соціокультурного менеджменту було використано кошти, надані Фондом ім. Ч.С. Мотта,
Європейським Союзом, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Європейською правдою, USAID/ENGAGE, Pact
Україна, а також за рахунок благодійних пожертв громадян та бізнесу
*
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ФІНАНСОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Кількісні показники діяльності
Інституту соціокультурного менеджменту
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ФІНАНСОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
10

Кількість проведених заходів
у 2017 році
8

У 2017 році ІСКМ провів
2 фокус-групи;
7

заходів:

6

тренінгів;

10
1

20

круглих столів;

4

Національну конференцію.
2

0

200

Кількість учасників заходів
у 2017 році
150

У 2017 році учасниками заходів стали 340 осіб:
18 осіб взяли участь у фокус-групах;
118

осіб взяли участь у тренінгах;

164

особи взяли участь у круглих столах;

40

100

осіб взяли участь у Національній

конференції.
50

0
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ВИСВІТЛЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ У ЗМІ
Інтернет джерела
113 публікацій

Традиційні ЗМІ
7 статтей/сюжетів

У 2017 році в засобах масової інформації було
зафіксовано 120 публікацій про діяльність ІСКМ.

6

Інтернет-ресурси
вміщують 113 публікацій
про ІСКМ: статті,
інтерв’ю, відео сюжети,
лонгріди. Серед веб-сайтів
можна виділити
наступні: lacenter.org.ua,

відеосюжетів вийшли в
ефір на телеканалах
"Кіровоград", "Контак
т-ЛТД" та "КІТ"
(Кіровоградського
Інтернет телебачення).

lac.org.ua, youtube.com,
prostir.ua, alnews.com.ua

На сторінках журналу
"НДО-Інформ" було
надруковано статтю про
проектну діяльність
ІСКМ.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
Співробітники ІСКМ протягом року продовжували удосконалювати свої знання та
отримувати новий досвід.
Тренінг "Базові інструменти розвитку громад"(6 лютого, м. Дніпро).
Навчально-інформаційна сесія "Децентралізація для ЗМІ. Як просувається реформа в
Кіровоградській області?" (9 лютого, м. Кропивницький та м. Мала Виска).
Конференція "Україна-ЄС: відносини у часи невизначеності та швидких змін" та тренінг в рамках
конференції з підвищення спроможності ОГС та ЗМІ (2-3 березня, м. Львів).
Публічне обговорення "Розуміння НАТО: колективна оборона і не тільки" (29 березня, м.
Кропивницький).
Тренінг "Регіональні голоси за децентралізацію" (31 березня – 2 квітня, м. Світловодськ,
Кіровоградська область)
Конференція «Як зробити Європейські реформи зрозумілими для суспільства?» та тренінг в
рамках конференції "Досягнення ОГС та ЗМІ" (18-19 травня, м. Запоріжжя).
Медійний марафон "Вибори: VOX Civium" (8-9 червня, м.Київ).
"Форум лідерів громадянського суспільства Кіровоградщини" (27 червня, м. Кропивницький).
"Школа громадських ініціатив" (13-17 вересня, м. Вінниця).
Конференція “Регіональний вимір проєвропейських реформ” та тренінг в рамках конференції
“Інструменти комунікації для ОГС” (3-4 жовтня, м. Кропивницький).
Ознайомчий семінар для партнерів Програми сприяння громадській активності "Долучайся"
(USAID, Pact Україна) (11 жовтня, м. Київ).
Форум "Доброчесність та Єдність" в рамках програми "Долучайся" (USAID, Pact Україна) (28-29
жовтня, м. Київ).
Конференція "Європейська інтеграція: від Києва до місцевих громад" (15 грудня, м. Чернігів).
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
"ШКОЛА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ-3"
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 Інститутом соціокультурного менеджменту за
фінанової підтрики Фонду ім. Ч.С.Мотта. Тривалість проекту: 1 січня 2016
року - 31 грудня 2017 року
Показники проекту "Школа громадської участі-3" (з 01.01.2016 по 31.12.2017):
Фінансова підтримка від Фонду ім. Ч.С. Мотта - $100 000;
Кількість залучених коштів Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) з місцевих джерел
на дофінансування проекту - $23651;
Залучено 45 громад з 14 областей України;
Проведено 13 тренінгів;
Проведено 1 конференцію;
Окрім фахівців ІСКМ, до реалізації проекту залучено 2 польських тренерів та 15 українських
експертів;
Загальна кількість учасників заходів - 175 осіб;
Учасниками "Школи громадської участі" реалізовано 251 ініціатива;
Публікації в засобах масової інформації - 5 публікації (сюжети, статті);
Публікації в мережі Інтернет - 272 публікації (новини, тематичні статті);
Видано та розповсюджено сім видань, накладом у 2000 примірників (кількість завантажень з
сайту ІСКМ - 7822).
Річний звіт 2017 |
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ШКОЛА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ-3"

Цікаві факти про проект "Школа громадської участі-3"
На початку 2016 року випускники попередніх Шкіл ("Школи
громадської участі -1,2") пройшли навчання на "Тренінгу для
тренерів" та стали сертифікованими тренерами громадського
сектору. Новоспечені тренери долучилися до тренерського складу
третьої Школи. Олена Кваша, Леонід Жовтило, Олена Кочанова,
Іларіон Власенко, Ольга Усач, Микола Толстік, Наталія
Литвинова, Віталій Моргун, Наталія Литвина, Ірина Таран
проводили свої власні тренінги для учасників третьої Школи.
Учасники третьої Школи працюють над спільним проектом по
створенню молодіжного центру для навчання політичній грамоті
людей з 16 до 25 років.
Будучи ще учасниками проекту Ксенія Ємшина та Антон
Вусик також проводили тренінгові сесії для інших учасників.
Ксенія провела тренінгові сесію "Історичний скан розвитку
громадського руху в Україні", в свою чергу Антон асистував
Віталію Моргуну на тренінговій сесії "Використання
мультиплікації у діяльності громадських неурядових організацій".
В рамках проекту було створено відеоконтент:
4 соціально-просвітницьких анімаційних мультфільмів.
Відео-рубрика "Завітали до громади": вже є 4 випуски з
учасниками 1 та 3 Шкіл Тетяною Шоколовою, Леонідом
Жовтило, Станіславом Черногором, Оленою Кострицею.
Відео-рубрика "Бліц-інтерв’ю #Школа громадської участі-3":
випуски з Ольгою Андоленко, Наталією Журенко, Любов’ю
Дячук.
Відео-рубрика "Говоримо про реформу": 3 випуски за участі
Олени Кочанової, Андрія Витяганця, Віктора Хоменко, Ілони
Бондаревської, Артура Єфремова.
Випущено 21 відео про заходи в рамках проекту та інтерв’ю з
учасниками.
Статті учасників третьої Школи були опубліковані у двох
випусках інформаційного бюлетеню "НДО-Інформ" №1(52) та
№1(53). Тож, авторами статей стали Дарія Ратушняк, Тетяна Фень,
Ірина Микитеєк, Олена Костриця, Андрій Витяганець, Артур
Єфремов, Ксенія Ємшина, Вікторія Жовтило, Вікторія Бородатова,
Ольга Андоленко, Альбіна Буга, Наталія Журенко, Лілія Павлюк.
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ШКОЛА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ-3"

Відгуки учасників "Школи громадської участі-3"

Олена Костриця
м. Чернігів

Участь в "Школі громадської участі-3" дала можливість протягом
тривалого періоду взаємодіяти з представниками сільських та
містечкових спільнот з усієї України, з активістами, які розвивають
громади на локальному рівні, і тим самим, сприяють впровадженню
реформи місцевого самоврядування. Під час навчання я мала
можливість спостерігати професійну роботу тренерів Школи з
громадськими активістами, вчилась і це тепер допомагає мені в моїй
тренерській роботі. І ще я дуже вдячна за публікації про мою
діяльність, це надало мені впевненості у важливості своєї громадської
роботи.

Що для мене ШОУ-3*... це перш за все нові знання отримані від
людей, які вирішили не чекати поки хтось надумає, і змінить життя
на краще, а самі є агентами змін. Це - команда однодумців, які стали
близькими по духу та поглядам (як учасників, так і тренерів та
організаторів). Це - нові ідеї, які поступово втілюються після
проходження ШОУ-3. Також це - натхнення, тому що після кожної
зустрічі, мене переповнювало енергією, новими ідеями, бажанням
змінювати цей світ на краще!

Віктор Хоменко
м. Переяслав-Хмельницький

Завдяки участі у "Школі громадської участі-3", я покращив
практичні навички користування Інтернет-інструментарієм
громадського активіста з акцентом на громадські ініціативи в епоху
діджиталізації. Досвідчені спікери розкрили сучасні проблемні
питання в житті громади від децентралізації до лобізму інтересів
мешканців в умовах змін.
Андрій Витяганець
м. Ірпінь
Для мене навчання в "Школі громадської участі-3" це знайомство з
новими цікавими людьми, друзями, що за два роки стали партнерами в
роботі, і тими, що надихають та підтримують. З кожного навчання
завжди привожу нові ідеї, що спонукають до саморозвитку, вміння
бачити перспективи для своєї громади. Дякую Вам. Сподіваюсь на
подальшу співпрацю!
Наталія Журенко
м. Пирятин
ШОУ-3 - "Школа общественного участия-3" на рос., або ж "Школа громадської участі-3" українською

*
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Регіональний проект
"Інформаційна підтримка реформування місцевого
самоврядування"

Проект реалізується Інститутом соціокультурного менеджменту за фінансової підтримки Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з "Європейською правдою", в рамках
проекту "Просування реформ в регіони", який фінансується Європейським Союзом в рамках програми
"Підтримка громадянського суспільства в Україні". Дата реалізації проекту: 01.02.2017 - 31.01.2018
Мета проекту: Сприяти імплементації реформи децентралізації в Україні відповідно до Угоди про
асоціацію Україна-ЄС шляхом підвищення компетентності місцевих лідерів в цих питаннях і
поліпшенні інформованості громадян щодо цілей, завдань і перспектив об'єднаної територіальної
громади. Проект реалізується в Кіровоградській області.
Заходи, реалізовані в рамках проекту:
проведено 2 фокус-групи у м. Мала Виска Кіровоградської області та ум. Кропивницький;
видано інформаційний бюлетень "НДО-Інформ" № 1 (53);
проведено тренінг "Роль громадських активістів в процесі децентралізації: можливості та
виклики", м.Кропивницький;
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"ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ"

проведено 10 круглих столів "Європейський погляд на зміни в
громадах" у громадах м. Олександрія (2 круглих столи), с. Іванівка
Новоукраїнського району, смт. Павлиш Онуфріївського району, с.
Березівка Олександрійського району, смт. Смоліне
Маловиськівського району, с. Злинка Маловиськівського району,
смт. Нова Прага Олександрійського району, м. Кропивницький (2
круглих столи).
Опубліковано на сайтах lacenter.org.ua, lac.org.ua опрацьовані
матеріали обговорень на круглих столах "Європейський погляд на
зміни в громадах";
Медіаінформування: Лев Абрамов в програмі "Децентралізаційний
марафон" у студії Кіровоградського Інтернет телебачення; два
відео-сюжет про круглі столи "Європейський погляд на зміни в
громадах" в м. Олександрія на ТРК "Контакт-ЛТД" у програмі
"Олександрійські новини"; Оксана Набока розповіла про останні
події в рамках проекту в студії Кіровоградського Інтернет
телебачення; Створено відеорубрику на каналі ІСКМ "Говоримо
про реформу" та опубліковано 3 випуски; Постійне інформування
громадськості про перебіг проекту на сайтах lacenter.org.ua,
lac.org.ua.

Участь представників ІСКМ у 4 конференціях, що проводилися
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у
співпраці з "Європейською правдою" в рамках проекту
"Просування реформ в регіони" за фінансової підтримки
Європейського союзу.

Людське обличчя" децентралізації
або шанс бути почутими

"
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ПРОЕКТ "ЗАЛУЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ"
Проект реалізується Інститутом соціокультурного менеджменту рамках програми "Програми
сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст статті є винятковою відповідальністю Pact та
його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) або уряду США. Дата реалізації проекту: 15.11.2017 - 15.08.2018
Мета проекту: Сприяти формуванню громадянської компетентності жінок, їх демократичної
культури для підвищення рівня участі в громадській діяльності на місцевому рівні.
Завдання проекту:
Провести дослідження, спрямоване на вивчення специфічних проблем жінок;
Розробити і реалізувати навчальну програму "Громадянська освіта для жінок";
Створити навчально-методичні матеріали з проблеми громадянської освіти жінок для закладів
культури;
Створити мережу обміну інформацією, поширення досвіду та підтримки громадянської освіти жінок.
Заходи, реалізовані в рамках проекту:
інформування суспільства про початок проекту (початок грудня 2017);
оголошено конкурс на відбір пари тренерів для проведення тренінгів «Громадянська освіта жінок
місцевих громад» (04.12.17-31.01.18);
20
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Цього року ІСКМ підготував добірку видань, які стануть у нагоді кожному громадському
активісту в процесі розвитку громад.
Варто відзначити, що 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 – 96 посилань.
Індекс є ключовим показником, що широко використовується в усьому світі для оцінки роботи у
науковій сфері, відображає кількість посилань на видання.

Видання Інституту соціокультурного менеджменту у 2017 році
Інформаційний бюлетень "НДО-Інформ"

№1(53), 2017

р.

Новий випуск бюлетеню "НДО-Інформ" інформує про важливі теми:
розвиток громад в умовах децентралізації, успішні приклади реалізації
громадських ініціатив, нові інструменти взаємодії з громадськістю.
Бюлетень ввібрав у себе напрацювання з двох проектів ІСКМ - "Школа
громадської участі-3" та "Інформаційна підтримка реформування
місцевого самоврядування". Видання доступне як в електронному, так і в
друкованому вигляді, який вийшов накладом у 1000 примірників.
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Рівень зацікавленості аудиторії
бюлетенем характеризує показник
завантажень (1071 завантаження) та
запитів на отримання примірників.

Матеріали третьої Національної конференції "Соціальна
анімація для розвитку культури та громад"
В рамках проекту "Школа громадської участі-3" 17-19 листопада
2017 року було проведено третю Національну
конференцію "Соціальна анімація для розвитку культури та
громад". За підсумками конференції ІСКМ видав
збірку "Матеріали третьої Національної конференції "Соціальна
анімація для розвитку культури та громад". Видання доступне в
електронному варіанті. 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.
Звіт ІСКМ

"15

кроків за 15 років"

(2001-2016

рр.)

У 2016 році ІСКМ святкував своє 15 річчя, з цієї нагоди було
видано Звіт "15 кроків за 15 років". На початку 2017 року
видання було доповнено новою інформацією, опубліковано в
електронному вигляді на українській та англійській мовах. У
звіті на вас чекають 15 кроків роботи ІСКМ: ідея, якою
керується організація; досвідчена команда; показники
діяльності; реалізовані проекти; міжнародна співпраця;
проведені заходи; розроблені видання та проведені
дослідження; вклад у громади та відгуки громадських
активістів про співпрацю з ІСКМ.
З цими та іншими виданнями ІСКМ ви можете ознайомитися на
сайтах lac.org.ua, lacenter.org.ua
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ПАРТНЕРИ

Центр активності локальної
www.cal.org.pl

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

Кіровоградське інтернет
телебачення
www.facebook.com/kitonlinetv/timeline

Фундація імені князівблагодійників
Острозьких

Фонд розвитку ініціативи громади
www.fundofdevelop.org.ua
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КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
Адреса офісу:
25026 офіс №1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича (колишня вул. Гайдара), 75-а,
м. Кропивницький
Електрона адреса:
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)

о

Skype: ng _iscm
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Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ),
м. Кропивницький,
2018

Звіт підготувала
асистент проектів ІСКМ
Анастасія Шевченко

2017
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