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розвитку громад, реалізації громадських ініціатив, а
також взаємодії громадських організацій та закладів
культури, які поступово перетворюються на центри
місцевої активності.
 
Розвиток громади – це запорука розвитку території.
Якщо на території проживають жителі, які об'єднані
прагненням та бажанням до позитивних змін,
реальними діями та діяльністю поліпшувати добробут
громади та покращувати екологічне, соціальне та
економічне становище, то така громада має шанс
стати успішною. Але для того, щоб ці дії та діяльність
були на благо громади, активістам необхідне
навчання. 
 
Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) в
рамках проекту «Школа громадської участі», що
фінансується фондом ім. Ч.С. Мотта надає таку
можливість громадським активістам, працівникам
закладів культури пройти навчальну програму,
отримані знання протягом якої допоможуть більш
ефективніше та професійно здійснювати діяльність з
розвитку громад.
 
В новому номері бюлетеню Ви зможете прочитати та
познайомитися з деякими учасниками «Школи
громадської участі», які активно працюють на
території громади, реалізуючи ті чи інші акції/
ініціативи, тим самим об'єднуючи людей навколо
спільного розвитку їх громади. 
 

З найкращими побажаннями,
редакція «НДО-Інформ»

 

Шановні читачі!
 
В цьому літньому номері «НДО-
Інформ» ми продовжуємо ділитися
з Вами найкращими практиками 

Бюлетень «НДО-Інформ» був розроблений в рамках проекту
«Школа громадської участі-4», що реалізується Інститутом
соціокультурного менеджменту за фінансової підтримки Фонду
ім. Ч. С. Мотта. 
Забороняється відтворення та використання будь-якої частини
цього видання у будь-якому форматі, включаючи графічний,
електронний, копіювання чи використання будь-який інший
спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.

Ми змінюємо людей, 
а люди змінюють громади!
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 Гідність держави 
зрештою залежить від 
гідності особистостей, 
які її створюють. (Дж. 

Міль)
Реформа органів місцевого 

самоврядування відкрила нові перспективи 
перед громадами. У зв’язку зі створенням 

об’єднаних територіальних громад роль 
закладів культури, особливо на селі, має всі 
шанси стати рушієм розвитку громадської 
думки та активності всієї громади. ОРБІКЦ 
всіляко сприяє цьому.

Нагадаю, що ОРБІКЦ (благодійне 
товариство «Олександрійський районний 
благодійний інформаційно-консультативний 
центр») – це товариство ентузіастів, 
аніматорів, лідерів, небайдужих людей, які 
надихають одне одного та всіх навколо на 
досягнення мети, на реалізацію ідей, які 
направлені на позитивні зміни в громадах 
Олександрійщини і не тільки. До кола 
інтересів нашої команди входять громадські 
активісти, події, а також діяльність місцевих 
громад.

Поштовхом для створення ОРБІКЦ стало 
проходження персоналом районного будинку 
культури навчання в рамках «Школи лідерів 
НДО» (1999-2002 рр.). Потім участь у першій 
українсько-польській «Школі аніматорів» 

та «Школі громадської участі-1», що були 
організовані «Центром підтримки творчих 
ініціатив» та «Інститутом соціокультурного 
менеджменту» протягом 2002 -2013 років. 
Завдяки набутим знанням: активізувалася 
співпраця з громадськими організаціями, 
реалізували низку важливих соціальних 
проектів; районний будинок культури, на 
базі якого працює ОРБІКЦ, став осередком 

громадської активності 
в районі, передусім у 
вирішенні нагальних 
соціальних проблем, 
що спеціалізується на 
впровадженні інноваційних 
форм і методів роботи 
клубних закладів відповідно 
до потреб суспільства. 
Особливо активізувалася 
його діяльність у сфері 
розвитку благодійності: 
постійно проводяться 
благодійні, соціальні акції, 
концерти; інформаційно-
просвітницькі заходи 
про можливості та 
виклики в період 

децентралізації в місцевих громадах. А 
також діяльність ОРБІКЦ сприяє розвитку 
малого підприємництва в галузі сільського 
зеленого туризму. Будинок культури та 
його працівники активно пропагують ідею 
створення Центрів місцевої активності серед 
сільських будинків культури та їх персоналу.

Україні зараз дуже потрібні віддані країні 
люди, які об’єднаються в одну команду 
(оркестр) для створення Гімну позитивних 
зрушень. Будь-які зміни починаються з 
бажання зробити краще або створити інші 
умови. Якщо разом із бажанням ти маєш 
певні знання та віру – зміни відбуваються. 
Коли зміни стосуються громади, людина, яка 
має це бажання і бачення, збирає навколо 
себе однодумців і починає запускати 
процеси змін. Коли приходить перший успіх, 
приєднуються інші люди. 

В процесі інтеграції відбуваються зміни 
свідомості особистості. І тоді процес є 
незупинним. Це і є філософія, якою ми 

2

«Школа громадської участі»: життя проекту 

Колектив районного будинку культури
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«Школа громадської участі»: життя проекту 

керуємося, розвиваючи мережу центрів 
місцевої активності на базі закладів культури. 

Ініціюючи проект «Акорди творчості 
й добра» в Березівській громаді та 
міжрегіональний проект «Акорди 
демократичних змін» Центр-Захід, 
Олександрія-Яремче, ми прагнули знайти 
єдність душ у взаємній повазі до традицій. 
Жити по-новому - це і означає жити вільно 
в таких умовах, які гарантували б права 
та свободи, культуру та традиції людини 
і нації, другими словами «Гідне життя в 
гідній країні». Саме тому особливо зараз 
актуальним є об’єднання зусиль громадських 
активістів різних населених пунктів та 
регіонів України, які б надихали на успіх, 
успіх - на результативність, а соціальний 
успіх - на результативність в соціально 
значимому або соціально схваленій справі.

Досвід реалізації зазначених проектів 
став для нас чинником підвищення 
професійної та організаційної спроможності 
організації, бо передбачав активну публічну 
та лідерську роль ОРБІКЦ на регіональному 
та місцевому рівнях у визначенні пріоритетів 
та шляхів ефективного розвитку громад, 
їх можливостей інтегрування в систему 
європейських цінностей з урахуванням 
традиційних особливостей української 
спільноти в напрямку організації обмінів та 
ефективної співпраці соціально-культурних 
інституцій місцевих громад, центрального 
та західного регіонів України.

У арсеналі нашої діяльності маємо цікавий 
досвід співпраці з польськими колегами 
в реалізації спільного Міжнародного 
проекту «Соціально-економічні можливості 
розвитку сіл Олександрійщини» з розвитку 
сільського зеленого туризму в межах якого 
учасники мали можливість вивчати західний 
досвід із пошуку місцевих ресурсів.  Головна 
ідея проекту - ефективно використовувати 
власні можливості без залучення зовнішніх 
інвестицій. Для участі в проекті було залучено 
16 учасників, які б хотіли розвивати своє 

село в напрямку туризму, еко-агро-туризму, 
активного туризму з поєднанням культури, 
творчості, декоративно-ужиткового 
мистецтва, традиційної української кухні. 

Серед учасників: представники 
самоуправління (влади), бізнесу(власники 
сільських зелених садиб),соціальної 
сфери (культури, освіти), краєзнавці, 
громадськість сіл, які відчувають у собі 
бажання змінюватися і змінювати свої 
населені пункти з 4 сіл Олександрійщини: 
Попельнасте, Головківки, Нової Праги та 
Протопопівки, ЗМІ. В результаті учасники 
проекту визначились зі своєю картою 
наявних місцевих ресурсів, що дозволило 
активізувати економічне та громадське 
життя населених пунктів. Про остаточні 
результати говорити поки що рано. Робота 
в цьому напрямку ще триває. Тож, хочеться 
побажати всім вірити у свої сили і тоді ви 
обов’язково досягнете успіху.

Тетяна Шоколова, 
президент БТ ОРБІКЦ

Тетяна Шоколова

«Будь-які зміни починаються 
з бажання зробити краще або 

створити інші умови»
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Управління 
конфліктами у 

громаді 
В сьогоднішній ситуації розвитку 

країни, різноманіття політичних партій, 
активних процесах децентралізації, міграції 
населення, різних мов та культур, швидкості 
розповсюдження інформацій, виборів у 
різні гілки влади, економічних перетворень, 
конфлікти у громаді неминучі. 

Представники громадської організації 
«ФЛОКС» (ГО «Флокс»), яку було створено 
активними та небайдужими людьми, які 
є внутрішньо - переміщеними особами, 
намагаються внести свій вклад в розвиток 
громади м. Новий Буг Миколаївської області, 

залучаючи людей до вирішення тих чи інших 
питань або проблем спільними зусиллями. 

Члени організації постійно 
вдосконалюють свої знання з питань 
розвитку громади шляхом участі у 
навчальних програмах з необхідної тематики, 
щоб потім передати досвід та навчити інших 
активістів. У червні 2019 року у м. Новий 
Буг Миколаївської області було проведено 
тренінг з розв’язання, попередження та 
вирішення конфліктних ситуацій у громаді. 

Ініціатором проведення тренінгу 
виступила ГО «Флокс», яку очолює Ольга 

Дябло і яка також стала сотренером на заході. 
Попередньо, Ольга Дябло пройшла тренінг 
для тренерів (ТоТ), який був проведений в 
рамках проекту Інституту соціокультурного 
менеджменту (ІСКМ) «Школа громадської 
участі-4» і має необхідні знання для 
організації та проведення тренінгу. 

 Для фінансування даного заходу 
і обґрунтування актуальності його 
проведення, представники ГО «Флокс» 
звернулися в UNHCR Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців та їх 
прямого партнера на Півдні України (м. 
Одеса) THE TENTH OF APRIL. 

 Прохання було почуте і тренінг був 
профінансований. Всі моменти були 
враховані: компенсація проїзду учасникам 

тренінгу, забезпечення 
проживання в готелі 
для учасників з сіл, 
харчування, дидактичні 
матеріали і канцелярія, 
зарплата тренерам. 
Місцем проведення 
тренінгу була визначена 
Центральна бібліотека, 
з якою ГО «Флокс» 
тривалий час співпрацює 
(і, власне кажучи, 
співпраця розпочалася 
завдяки знанням, які були 
отримані на тренінгах 
ІСКМ).

Програма заходу 
протягом двох днів була 
насичена, тренінгові сесії 

відрізнялися одна від одної, проводилися 
різні енерджайзери з тематики тренінгу 
для налаштування для подальшої 
роботи. Учасники знайомилися, ділилися 
очікуваннями, побоюваннями, активно 
працювали в групах. 

По результатам тренінгу, члени громади 
дізналися:

- про ознаки та стадії конфлікту;
- стратегії поведінки у конфліктах;
- власні стратегії поведінки у конфліктах;
- прийоми активного слухання;
- методики аналізу конфліктів. 
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Також, члени громади навчилися:
- бачити у конфлікті можливості;
- ефективно вести спілкування;
- дивитися на проблему з різних точок 

зору;
- розуміти мотиви сторін;
- розділяти факти та судження, краще 

знаходити рішення за принципом «виграв-
виграв».

По завершенню заходу всі присутні 
поділилися враженнями, своїми емоціями, 
також учасниці та учасники отримали 
сертифікати про завершення тренінгу з 
управління конфліктами в громаді. 

ГО «Флокс» продовжує свою активну 
діяльність на території м. Новий Буг 
Миколаївської області. Слідкуйте за 
новинами на сторінці організації у мережі  
Facebook - Громадська організація «Флокс».

Ольга Дябло,
голова ГО «Флокс»

Агрокемп «Патріот» 
або як молоді 
заробити собі 

«Патриків»
Про молодіжний розвиток на 

Олександрійщині Кіровоградської області 
розповідає нашому виданню Світлана 
Михайленко, голова молодіжної організації 
«Молодіжний табір «Патріот».

Наша організація розпочала 
реалізовувати цікаві проекти ще з літа 
2016 року. Одним із гучних проектів, які 
реалізувала і продовжує реалізовувати наша 
громадська організація з 2017 року є проект 
«Агрокемп «Патріот» для профорієнтації 
молоді Кіровоградщини. 

Цей проект входить до каталогу кращих 
практик молодіжної роботи України 2017 
року, як унікальна практика, яка займається 
профорієнтацією саме в сільському 
господарстві. Ми даємо можливість учням 
8-10 класів, які навчаються в школах 
Кіровоградської області, протягом семи днів 
стати учасниками нашого табору. Табір діяв 
у селі Шарівка та у 2019 році у селі Головківка 
Олександрійського району Кіровоградської 

області. Загальна кількість учасників 30 
учнів, які об’єднуються у три групи. 

Участь у таборі відкриває перед учнями 
багато можливостей, зокрема:

- Комфортне перебування учнів;
- Супровід психолога;
- Відвідування підприємств 

Олександрійщини і Кіровоградської області;
- Відвідування вищих навчальних 

закладів, які спрямовані на сільське 
господарство;

- Знайомство з робітничими 
професіями – водій, агроном, комбайнер;

- Знайомство з інноваціями у 
сільському господарстві – ІТ сфера.

Ми навчаємо дітей фінансовій 
грамотності. У нас є своє своя валюта 
«Патрики». Кожна команда протягом семи 
днів заробляє собі свої гроші «Патрики». 
Наприкінці табору та команда, яка заробила 
більше грошей може собі щось купити. У 
2018 році у нас було 4 одиниці – перші три 
мали вартість  того, скільки заробила кожна 
команда, четверта одиниця коштувала 
загальну суму усіх «Патриків» з усіх трьох 
команд. Учні самі визначали, що вони 
хочуть купити – або кожна команда хоче 
купити свій товар, або всі команди можуть 
скластися і купити загальний товар для всіх. 
Наприклад, в минулий раз, без втручання 
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дорослих, всі учні самостійно дійшли згоди 
і купили екскурсію до м. Дніпро в аквапарк. 

Ми залучили організацію «Пакт для 
молоді», де було підписано між місцевим 
бізнесом та молоддю пакт про майбутнє 
працевлаштування. Слід зазначити, що 
фінансування даного проекту вже вдруге 
здійснюється частково з обласного бюджету, 
як результат участі для молодіжних 
громадських організацій, інші кошти 
отримуємо саме від спонсорів – тих 
партнерів, підприємства яких ми відвідуємо 
і які нам надають  фінансову, матеріальну та 
партнерську підтримку. 

На сьогодні, це громадська організація, 
яка має свою емблему, всі учасники 
забезпечуються фірмовою футболкою як 
приналежність до організації. В рамках 
нашого проекту ми займаємося не лише 
профорієнтацією, а й залучаємо молодь 
до розвитку своєї громади. Ми проводимо 
з дітьми гру «Світ громад», долучаємо 
до цього тренерів з інших громадських 
організацій. Залучали «Docudays» - перегляд 
документальних кінофільмів. 

Маємо альманах табору, де кожен може 
написати свій відгук, що для нього або неї 
є даний проект. Ми бачимо, що для них це 
важливо, вони отримують певний старт, 
необхідні для них роз’яснення, вони можуть 
доторкнутися до певної професії, які ми їм 
презентуємо, поспілкуватися з людьми тет-
а-тет без всякої заангажованості. Для мене є 
важливим активізація молоді. 

Ми повинні її зацікавлювати і 
доносити думку, що вони важливі тут, 
в себе вдома, вони можуть тут знайти 
своє місце, просто не всі його бачать, 
а наша задача показати наскільки 
їхній край потребує їх у якості 
висококваліфікованих спеціалістів. 

Як результат формується 
перспектива не лише у молоді шкільного 
віку, а й у тієї молодої команди педагогів, 
завдяки яким і формується атмосфера у 
таборі. Громадська організація змогла 
об’єднати молодь працюючу, яка хоче 
робити зміни, змінюючи світогляд 
у підлітків. Наша команда виховує 
справжніх патріотів.

Світлана Михайленко,
голова молодіжної організації 
«Молодіжний табір «Патріот»

#МоєАктивнеЖиття
Мене звати Ксенія Гарбузюк, в 2014 році 

разом із рідними я переїхала з Донецька 
до Полтави, у зв’язку з початком воєнних 
дій на Сході України. З 5 років я займаюся 
естетичною гімнастикою, з нею я була 
нерозлучна. Я дуже захоплювалася нею! 
Мені подобався наш колектив, тренер, 
гарні купальники, змагання, подорожі до 
інших міст, радість перемоги, сльози, які 
проливали, коли програвали. 

Але війна змінила багато моїх планів 
на майбутнє. З переїздом до іншого міста 
все змінилося, але думка про те, що я хочу 
продовжити займатися  спортом, але вже як 
тренер, - не полишала мене. 

Як всім відомо, спорт продовжує життя, 
а спорт в поєднанні з гарним настроєм, 
теплою атмосферою, посмішками і 
жартами, напевно, взагалі робить людину 
безсмертною. 

З 2018 року я залучаю дітей та молодь до 
здорового способу життя, прищеплюю їм 
культуру спорту. На сьогодні існують три 
різновікові групи: «Kids shaping» для малечі, 
«Shape up» - для підлітків, «Спорт для всіх» - 
для жінок-переселенок. 

Заняття спортом це ще й добре у 
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боротьбі з лінню, комплексами, страхом. 
«Спорт для всіх» - для жінок-переселенок, 
можуть займатися фізичною культурою і 
підтримувати своє тіло в тонусі. Попри всі 
життєві виклики, це допомагає їм ще й нести 
відповідальність за своє здоров’я.

Дитячі «Kids shaping» та підліткові 
«Shape up» групи невеликі, зазвичай по 5-7 
діток. З такою групою легко працювати, 
вистачає необхідного спортивного приладдя: 
килимки, гантелі, гімнастичні м’ячі тощо. 

Соціальна анімація в дії!
Якщо хтось думає, що з дітьми працювати 

легко, той дуже помиляється! Я дякую ІСКМ 
за навчання, підтримку та турботу. Дитячу 
увагу я підтримую завдяки знанням, які 
отримала на тренінгу з Анімації громадської 
діяльності в рамках «Школи громадської 
участі-4»!

Як вести групу малюків я знала і вміла, 
а як почати проводити заняття зі своїми 
однолітками не знала, та й боялася напевно. 
Але навчання на тренінгах сприяло 
формуванню впевненості у собі, я зрозуміла, 
що потрібно йти вперед!

Я дуже радію, коли бачу, що підлітки 
обирають спорт, а не комп’ютерні ігри. Я 
пишаюся тим, що моя ініціатива потрібна 
людям. 

Для мене спорт - це не лише здоров’я, але 

й прагнення бути кращою, 
можливість рухатися вперед 
та займатися соціальною 
активністю! Як кажуть, «хто 
спортом займається, той сили 
набирається». Я дуже радію 
від того, що збираю навколо 
себе тих, хто розділяє мою 
точку зору!

Матеріал підготувала - 
Ксенія Гарбузюк,

волонтер «Полтава 
Самодопомога»

Все 
починається      

з ідеї
Наталія Уставицька, 

голова благодійного фонду «Турбота» (м. 
Павлоград, Дніпропетровська область) у 
своєму інтерв’ю в «НДО-Інформ» розповідає 
про те, як вона розпочала займатися 
громадською діяльність, які проекти 
реалізували та реалізують наразі. Але 
розпочиналось все в нелегкі часи,  з переїзду з 
Луганської області…

Ми приїхали до Павлограда 
Дніпропетровської області на початку 
військових подій, це 2014. До речі, саме 
зараз якраз 5 років, як ми проживаємо в м. 
Павлоград. Я не відразу розпочала займатися 
громадською діяльністю. Я допомагала 
одному благодійному фонду, який надавав 
допомогу таким як я, переселенцям. 

І вони побачили в мені потенціал і 
запропонували очолити цю благодійну 
організацію. Вмовляти мене довго не 
довелося, тому що я довгий час не могла 
знайти роботу в м. Павлоград, та й не дуже 
намагалася, адже трьох дітей потрібно було 
адаптувати в школі і чоловік на роботі, і нове 
місце проживання, тому й я не дуже рвалася 
на якусь найману роботу. 

Я потихеньку почала займатися 
громадською діяльністю. На початку я не 
знала різниці між громадською діяльністю і 
чимось ще, тому намагалася зробити благо 
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для себе. І чим далі я займалася громадською 
діяльністю, то все більше розуміла, що це не 
зовсім про мене, а більше про волонтерство, 
про користь людям. 

 Я подала документи до громадської 
ради і ми почали відслідковувати роботу 
нашої організації у міському виконавчому 
комітеті.  Запросили до одного проектів 
(«Відповідальність і підзвітність в Східній 
Україні) і ми розпочали його реалізацію. У 
проекті брали участь 6 міст, а в м. Павлоград 
6 організацій працювали над однією з 
ініціатив, разом з міським виконавчим 
комітетом, від якого «виступала» бібліотека. 

Таким чином ми реалізували міні-проект, 
який мав назву арт-простір «Всі свої» для 
соціалізації, реабілітації переселенців на базі 
бібліотеки, тому що вона була розташована 
якраз в мікрорайоні, де більше 
всього знаходилося гуртожитків 
та помешкань, в яких проживали 
переселенці. 

Вони там користувалися 
послугами і саме там був 
обладнаний цей арт-простір. 
В процесі реалізації проекту 
я познайомилися з іншими 
громадськими активістами, 
які розповіли мені про інші 
можливості в цьому секторі. 

І на одному з тренінгів, в якому 
я брала участь, була впевнена, що 
я одна з м. Павлоград, а виявилося, 
що ні, я познайомилися з Оленою 
Кочановою (випускниця «Школи 
громадської участі-2»). Так 
і розпочалася наша дружба, 
співпраця. Ми з нею придумали 
проект «Академія позитивних 
змін». Ми хотіли, щоб це була 
платформа для об’єднання 
громадських організацій, ми 
малювали мапу, як це буде 
відбуватися, але нам сказали, що це 
нереально. 

І вже через рік, коли ми все більше 
реалізовували різні проекти, ми замислилися, 
що це нам нагадує ту саму мапу, яку ми 
малювали. Воно все реалізувалося, але по-

іншому. Академія позитивних змін є, але вона 
не зовсім реалізувалася, дуже багато ідей. Але 
громадські організації об’єднуються, але не в 
академію позитивних змін, вони об’єдналися 
саме через «Том Сойер Fest». 

«Том Сойер Fest» - це не наша ініціатива, 
а громадської організації з м. Мелітополь 
«Патріот». На одному із заходів, де я брала 
участь, ми познайомилися з організаторкою 
цього фесту і вона запропонувала об’єднатися 
і наступного року зробити його разом. І в 
2018 році ми вирішили його провести. 

Дуже важко «проштовхували» цю ідею, 
бо саме в той час був оголошений конкурс 
грантів від «Асоціації міст України» і 
Павлоградське об’єднання громадських 
організацій подали туди заявку, де ми 
прописали цей фест. Не знаю чому, але наш 

захід із бюджету повністю викреслили і нам 
сказали про це тоді, коли ми вже все провели.

 Ми влізли у величезний борг. Бо, чим 
відрізняється «Том Сойер Fest» від звичайної 
толоки? Ми плідно працюємо, прибираємо, 
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а після цього ми всі харчуємося, різні 
розважальні програми, концертна програма, 
конкурси, все дуже цікаво. 

Ми шукали, яким чином можемо 
вплинути на цю ситуацію… і ми викрутилися, 
люди допомогли, і ми все провели. У 2019 
році, щоб провести «Том Сойер Fest» нам 
у нагоді стали отримані знання в рамках 
проекту ІСКМ «Школа громадської участі-4» 
, а саме тренінг з фандрейзингу , коли Руслан 
Краплич казав, що потрібно йти до людей і 
не просити у них гроші, а питати – чим вони 
можуть допомогти.

Тому, в 2019 році у «Том Сойер Fest» брали 
участь більше 200 людей і я хочу сказати, що 
фестиваль пройшов набагато крутіше, ніж 
у 2018 році. У нас були класні подарунки, 
конкурси тощо. І люди чекають цього 
фестивалю. 

Інший цікавий наш проект, про який 
я хочу розповісти, має назву «Павлоград 
єднає». У нас вийшло два продукти – 
соціальний відео-ролик, який транслювався 
на місцевому телебаченні, автобусах, де є 
автореклама, а також є в мережі Інтернет 
і календар, де на фотографіях кожного 
місяця ми об’єднали місцевого жителя 
та переселенця, які пов’язані професіями 
або улюбленою справою, або статусом 
(наприклад, багатодітні татусі). Або це був 
переселенець і він шукав собі пару з місцевих 
жителів, або навпаки. 

Саме так ми познайомилися з 
поліцейськими, і вони взяли участь у 
створенні календарю. У нас були військові, 
підприємці, лікарі, вчителі, будівельники, 
громадські активісти. Завдяки новим 
технологіям і знанням, які  я продовжую 
отримувати на «Школі громадської участі-4», 
я сподіваюся, що у нас з’явиться коротенький 
відеоролик  про те, як відбувалася фотосесія. 

Наразі ми працюємо над більш серйозним 
проектом, що стосується  інклюзивного 
працевлаштування. Після того, як ми провели 
спочатку перший «Том Сойер Fest», потім 
другий, через деякий час до нас звернулися 
люди з інвалідністю, які просили, як їм десь 
заробити грошей, бо пенсії не вистачає, а їх 
стан не дозволяє їм працевлаштуватися по 

трудовому законодавству. 
І ми стали думати, як їм допомогти? 

Мені на очі «попалася» заявка від ПРООН. 

Я зателефонувала Олені Кочановій і ми 
вирішили спробувати ідею з теплицями. 
Назвали ми наш проект «Місто-город». 
Вирішили долучити ще два населених 
пункти, де проживають наші колеги – с. 
Вербуватівка, Дніпропетровська область 
і м. Горішні Плавні Полтавська область. 
Заповнили заявку онлайн і через деякий 
час отримали підтвердження про те, що ми 
пройшли. Тепер ми будемо презентувати 
цей проект на загал і далі розпочинати 
реалізацію.

Дуже слушно зауважив Леонід Жовтило: 
«Якщо у вас в проекті немає людей, то ваш 
проект і залишиться проектом, він не буде 
жити». І я повністю з цим твердженням 
погоджуюся. 

Ми постійно думаємо про людей, що буде 
для них. Тому, і направляємо свої сили на це. 
Нас багато хто підтримує, і не можемо про це 
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забувати і залишати цих людей. Так, є й ті, що 
не підтримують, але їх менше. Наші проекти 
направлені на людей! Навіть коли ми в рамках 
«Том Сойер Fest» прибираємо територію, 
ми не робимо це задля прибирання, а для 
згуртування людей. 

Спілкувалася Анастасія Шевченко,
асистентка  проектів ІСКМ

Сенсорна кімната 
- чарівний світ 

розвитку дитини
Щорічно в Україні статус дітей з 

інвалідністю отримують 22 дитини на 10 
000 осіб. В цілому за останні 10 років рівень 
дитячої інвалідності зріс на третину. 

Ми проаналізували дані по нашому 
Олександрійському району Кіровоградської 
області і визначили, що у нас в громадах 
багато діток з інвалідністю. 

В основі соціального захисту дітей з 
інвалідністю лежить соціальне забезпечення, 
надання соціальних послуг задля 
створення відповідних умов та 
рівних можливостей для реалізації 
життєвих потреб, здібностей, 
творчого потенціалу. Однією з цих 
послуг є соціальне обслуговування 
у спеціалізованих реабілітаційних 
центрах, санаторіях, спеціалізовано 
обладнаних сенсорних кімнатах. 

Тому наша громадська організація 
«Простір взаємодії» створила Сенсорну 
кімнату для дітей з особливими 
потребами при Олександрійській 
центральній районній бібліотеці ім. 
Д.І. Чижевського. Кошти на створення 
кімнати ми отримали завдяки перемозі 
у конкурсі малих грантів в рамках 
проекту «Українська регіональна платформа 
громадських ініціатив» за підтримки 
Європейської Комісії. 

Ми вирішили зробити цю кімнату саме на 
базі бібліотеки задля інтеграції, соціалізації 
та спілкування дітей з інвалідністю з іншими 
маленькими відвідувачами бібліотеки, аби 
вони себе не відчували соціально відірваним 
від суспільства.  

Затишна і гармонійна сенсорна кімната 
- це «енциклопедія» нових відчуттів, 
«острівець» спокою. 

Тут можна відпочивати, заряджатися 
енергією і позитивними емоціями. Можна 
заховатися у водоспад, грати із зоряним 
світлом, спостерігати за жителями 
підводного царства, плавати у кульках, а ще 
ходити по загадковому сліду, доторкнутися 
до незвичного та прекрасного, почути 
звуковий дощ. На тактильному ігровому 
панно діти створюють свої історії.

Перебування та безкоштовні заняття з 
кваліфікованим психологом в сенсорній 
кімнаті сприяють покращенню емоційного 
стану дітей, зняттю у них нервового 
збудження. Заняття проходять у невеликих 
групах по 5 осіб. Наприклад, до нас 
приїжджала психолог з Дніпра, яка проводила 
заняття саме з батьками дітей щодо того, як 
потрібно спілкуватися з дітьми, які саме 
інструменти у сенсорній кімнаті допоможуть 
розвитку дитині.

Крім цього, послугами сенсорної кімнати 

користуються і діти, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, діти внутрішньо 
переміщених осіб з Луганської та Донецької 
областей, діти учасників антитерористичної 
операції на Сході України. 

Інформаційно-просвітницькі, навчальні 
та реабілітаційні заходи, проводять 
волонтери, психологи, бібліотекарі за 
допомогою спеціалізованого обладнання 
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та розвиваючих матеріалів. Ці заходи 
сприяють підготовці цих дітей для 
конструктивної самореалізації та розвитку 
свого потенціалу в майбутньому, формують 
успішних та повноцінних членів суспільства, 
допомагають сім’ям виховувати та розвивати 
особистість дитини, корегують її поведінку.

Матеріал підготувала  Наталія Кізілова,
виконавчий директо ГО «Простір 

взаємодії»

Медіація - вирішення 
конфліктів та 

розвиток громади
Спілкування - невід’ємна частина життя 

кожного з нас. Нова інформація, позитивні 
емоції, поради, цікаві ідеї - безліч корисного 
ми отримуємо у взаємодії з іншими людьми. 
Та іноді конфліктні ситуації псують усе 
позитивне, знищують стосунки з тими, хто 
був важливим для нас. 

Під час тренінгових занять я часто 
запитую  учасників: «З чим у Вас асоціюється 
слово «конфлікт»?». Переважна більшість 
називає доволі негативні асоціації: сварка, 
бійка, сум, злість, ненависть… Рідко конфлікт 
розглядають як поштовх до розвитку. На 
маю думку, більшість людей має негативний 
досвід вирішення конфліктних ситуацій і 
тому сформоване саме таке ставлення.

 Люди воліють радше уникати конфліктів, 
навіть, ціною втрати стосунків. Христоф 
Бесемер говорив: «Світ без конфліктів 
– це відірвана від реальності утопія, і 
навіть неприємна: вона скоріше схожа на 
кладовище, ніж на рай на землі!». То ж у 
реальному світі конфліктів не уникнути. 

Важливо – вміти ефективно їх вирішувати.
Кілька років тому я отримала унікальну 

нагоду познайомитися з процедурою, що 
значно полегшує болісний для багатьох з 
нас процес вирішення конфлікту. Медіація  
- це добровільний і конфіденційний 
процес, у якому нейтральна третя особа 
(медіатор) допомагає сторонам знайти  
взаємоприйнятний варіант вирішення 
ситуації, що склалася.

Світова практика використання медіації 

у вирішенні конфліктних ситуацій є 
доволі позитивною і поступово цей досвід 
запроваджується і в Україні. 

З 2016 року Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області, у якій я працюю, 
приєдналася до втілення проекту «Розбудова 
миру, профілактика і розв’язання конфлікту 
з використанням медіації в групах та 
громадах, які постраждали від конфлікту, 
особливо серед жінок та дівчат ВПО» за 
підтримки Посольства Великої Британії 
в Україні та з ініціативи Міжнародного 
жіночого правозахисного центру «ЛаСтрада-
Україна». Я пройшла навчання і є медіатором 
Всеукраїнської мережі медіаторів ЛаСтрада-
Україна.  Кожен учень школи, педагог чи 
представник батьківської громади школи  
знає, де і як він  може отримати кваліфіковану 
допомогу у вирішенні конфліктної ситуації. 

Відновні практики, до яких належить 
і медіація, зокрема, допомагають не 
лише вирішити конкретну ситуацію, а й 
формують відповідальність за прийняті 
спільно рішення, дають змогу учасникам 
конфлікту поставити себе на місце іншого, 
зрозуміти його почуття, мотиви, інтереси. 
Це впливає на подальшу поведінку людини, 
знижує рівень конфліктності загалом. І 
найважливіше – дозволяє зберегти стосунки 
між людьми.

Як людина, що займається громадською 
діяльністю, я розумію, що конфлікти існують 
і за межами школи. Кілька разів я проводила 
медіації і для представників громади. 
Процедура «кола», проведена для членів 
ОСББ, допомогла почути думку кожного 
і врахувати її у визначенні пріоритетів 

ремонтних робіт у будинку. А медіації, 
що проводяться на прохання служби у 
справах дітей, допомагають батькам, що 
розлучаються, домовитися про час та 
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місце перебування дітей, незважаючи на 
сильні емоції і зберегти адекватні стосунки, 
приймаючи рішення з урахуванням інтересів 
дітей. 

Основні принципи медіації 
(добровільність, неупередженість, 
конфіденційність та розподіл 
відповідальності) закладають у громаді 
передумови формування демократичного 
суспільства не лише як декларування, а як 
реальне його втілення.

Розуміння, що виконання спільно 
прийнятих рішень - це твоя особиста 
відповідальність, не тільки підвищує 
активність представників громади, а й їх 
самооцінку, формує гідність.

 Створення безпечних умов для 
обговорення сприяє формуванню довіри, 
навичок визначення потреб та інтересів, 
відкритого вираження почуттів та емоцій. 
Усі ці якості – дуже важливі для ефективного 
члена громади, людини, що будує власне 
майбутнє та майбутнє держави, створює 
ненасильницьке середовище довкола. 

Під час участі у Всеукраїнському конкурсі 
«Вчитель року» у 2018 році народився проект 

«Моя безпечна школа –My safe school», 
який реалізують активісти шкільного 
самоврядування спільно з ГО МБФ 
«Злагода» та колективом закладу. Основна 
ціль проекту — показати учням школи, як 
розірвати ланцюг насильства, в якому багато 
дітей живуть роками не тільки школі, але і 
вдома. 

Допомогти їм змінити процес комунікації, 
зробивши її безпечною. Навчити дітей 
справлятися з негативними емоціями, 
просити про допомогу, а також поважати 
чужі особисті кордони і відстоювати свої. 

На даному етапі можемо похвалитися 
певними успіхами. У вересні 2018 року 
на основі даних дослідження Жіночого 
консорціуму України було проведене 
опитування учнів з метою аналізу проблеми 
насильства між дітьми в школі та визначення 
ступеню зацікавленості персоналу і дітей у 
розв’язанні цієї проблеми. 

Визначивши основні потреби учнів, 
учасники проекту провели оцінку наявних 
ресурсів для забезпечення цих потреб. 
З’ясували, що у навчальному закладі є:

- Медіатор, що може допомогти навчити 
учнів прийнятним способами вирішення 
конфліктів, 

-Тренер, що може навчити дітей навичкам 
ефективного спілкування та асертивної 
поведінки, 

-Група учнів, що хотіли б стати тренерами 
для інших учнів, навчати їх ефективному 
спілкуванню.

- Група учнів, що готові створювати 
фото та відеоматеріали з теми «Протидії 
насильству»;

- Група учнів, що хоче стати 
медіаторами і допомагати іншим вирішувати 
конфлікти.

Завдяки знанням та вмінням, які 
я отримала у ході навчання у проекті 
«Школа громадської участі -4» Інституту 
соціокультурного менеджменту, ми змогли 
провести фандрейзингову кампанію та 
залучити ресурси для втілення власного 
проекту. 

Учні провели дослідження шляхом участі 
у формі  фотоквесту «Місця підвищеної 
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небезпеки». Діти зробили фото місць у 
закладі, де може загрожувати ситуація 
вчинення насильства, та організували 
фотосушку «Чи знаєте ви, що відбувається 
тут?» для привернення уваги педагогів та 
батьків до місць, де потенційно може бути 
вчинене насильство. Інформаційні хвилинки 
«Медіація – шлях до примирення» та перегляд 
фільму «Диво» для батьків учасників проекту 
спонукав їх  краще усвідомити потреби дітей 
та різні аспекти булінгу. 

Дуже ефективною є взаємодія дітей 
за принципом «рівний-рівному», який 
передбачає взаємне навчання дітей та 
допомогу у вирішенні конфліктних ситуацій 
між дітьми. 

Тому, наступним завданням нашого 
проекту є створення Шкільної служби 
порозуміння. Така структура дозволяє 
дітям-медіаторам допомагати вирішувати 
конфліктні ситуації одноліткам та молодшим 
учням. Що сприяє формуванню атмосфери 
довіри у закладі та підтримки принципів 
побудови ненасильницького  середовища. 

Після проходження тренінгу для тренерів 
Інституту соціокультурного менеджменту в 
листопаді 2018 року я отримала інструменти 
для проведення тренінгів серед учнів. 

То ж з вересня 2019 року планую провести 
навчання вже відібраних медіаторів «Базові 
навички медіатора шкільної служби 
порозуміння» та створити дієву Шкільну 
службу порозуміння, де буде працювати не 
лише дорослий медіатор, а й медіатори-учні.

«Конфлікт – це норма життя. Коли 
вам здається, що у вашому житті немає 
конфліктів, перевірте, чи є у вас  пульс», 
- стверджував соціолог Ч. Ліксон. 
Використання відновних практик та 
розуміння можливостей медіації є гарною 
альтернативою розв’язанні конфліктних 
ситуацій. Залучення до цієї діяльності 
учнів сприяє підвищенню їх громадської 
активності, формує відчуття причетності 
до прийняття рішень,  відповідальність за їх 
виконання. Разом ми збудуємо суспільство, 
у якому конфлікт не перешкода, а ресурс для 
розвитку.

Матеріал підготувала  Наталія 
Масляник,

Громадська організація «Міжнародний 
благодйний фонд «Злагода»

Фінансова 
життєздатність 

громадської 
організації 

Фінансово життєздатна організація – 
це та, яка має диференційовані доходи, які 
приходять одночасно з великої кількості 
джерел. Тобто вони не сконцентровані на 
одному чи двох джерелах, наприклад, тільки 
донори, бюджет, бізнес тощо. Вона має 
лінійку з багатьох джерел доходів, при цьому 
не одне із джерел не має бути домінуючим. 
Ресурсів, які надходять до організації, має 
вистачати на всю її діяльність– на виконання 
проектів, програм та всієї статутної 
діяльності у цілому.

Ще одна ознака життєздатної організації 
– це наявність фінансових резервів. А 
для благодійних організацій, зокрема, і 
університетів, згідно новому Закону «Про 
вищу освіту», необхідно забезпечити 
недоторканий цільовий капітал – це ті 
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гроші, які не чіпаються і можуть приносити 
пасивні доходи. Бажано, щоб ендаумент – 
недоторканий цільовий капітал був такого 
розміру, який би покривав більшість 
адміністративних витрат, а в кращому 
випадку – покривав би всю програмну 
діяльність, щоб залучення ресурсів 
відкривало можливості для нових програм.

Фінансово життєздатна організація 
має розподілити свої зусилля у чотирьох 
напрямках – скільки ми думаємо, витрачаємо 
енергії, плануємо, аналізуємо і потім тільки 
діємо.

10% - на адміністративну діяльність 
– стратегічні плани, прийняття рішень, 
ухвалення правил роботи організації і 
управління (робочі наради, виконання 
вже діючих проектів, робота з персоналом, 
документообіг тощо). Це все має забирати не 
більше 10% зусиль фінансово життєздатної 
організації. Чому – тому що мають вже бути 
розписані процедури, політики, адже тоді 
організація нічого собі не вигадує і в будь-
якій ситуації вже знає як діяти. 

20% зусиль фінансово життєздатна 
організація спрямовує на виконання 
проектів, програм та діяльності, на яку має 
всі необхідні ресурси. Тобто спрямування 
зусиль виконання якісної діяльності.

Якщо організація не має ресурсів – вона 
не може якісно діяти. Тому треба спочатку 
залучити ресурси, а потім працювати. 

Тут варто задіяти принцип 
Паретто. Якщо ми тратимо 20% 
зусиль на те, щоб спланувати, 
організувати якісну програмну 
діяльність, то будемо мати 80% 
результату. Ми мусимо про це 
добре подумати, які ж результати 
принесуть ці 20%.   

30% зусиль – все, що пов’язано 
з інформуванням, зв’язками, 
комунікацією. Що таке зв’язки 
– їх спочатку треба встановити, 
налагодити, розвивати та 
підтримувати. 

Розрізняють внутрішні зв’язки 
-  організаційні, вони мають 
бути найсильніші. Перші, хто має 
позитивно ставитися і підтримувати 

свою організацію - це її працівники.  
Зовнішні зв’язки – це підтримка зв’язків 

з тими, хто вже нас підтримував. Ми не 
можемо розірвати зв’язок. Навіть, якщо 
нашій організації вже 50 років, ми маємо 
обов’язково пам’ятати тих людей, які перші 
зробили пожертви в нашу організацію. 
Бо інакше, розірвавши зв’язок ми не 
маємо отримати підтримки від цих людей, 
організацій тощо. 

Зовнішні зв’язки мають два кола: 
•	 це	 ті,	 хто	 підтримують	 інших,	 а	 нас	

не підтримують. Наприклад, ми отримали 
інформацію, що певна організація, бізнес 
чи людина підтримує якусь сусідську 
організацію, а нас ще не підтримала.  У 
даному випадку, задача для піар менеджера 
організації – донести про свою інформацію 
тому, хто надає підтримку. Таким чином 
здійснивши налагодження партнерських 
стосунків і розвивати їх надалі. 

•	 Є	організації,	які	нас	не	знають	і	ми	
самі їх не знаємо. Ми маємо ставити собі 
завдання шукати і залучати такі організації, 
виходити з ними на зв’язок, залучати їх до 
нашої діяльності. Адже це все зв’язки.  

Соціальний маркетинг відрізняється від 
комерційного. Наприклад, комерційний має 
єдину задачу – з’ясувати потребу в продукті 
у споживачів, сформувати продукт під цю 
потребу, забезпечити дистрибуцію і продаж, 
пояснюючи, що цей продукт відповідає 
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потребам споживачів. 
Соціальний маркетинг має інше завдання 

– те, яке не виконує ні бізнес, ні влада. 
Його завдання – змінювати ставлення 
людей, громади, суспільства до когось чи 
до чогось, наприклад, до благодійництва. 
Благодійництво це не спосіб отримати для 
себе. Багато людей в Україні, коли чують 
благодійна організація - запитують «Що 
даєте?». А в західному світі, коли чують 
«благодійна організація» - люди запитують 
«Що ви збираєте? Чим вам допомогти?». 
Благодійництво це не спосіб отримання, це 
не споживацтво. Благодійництво це способи 
віддавання. Тому треба змінювати ставлення 
громадян, громади і суспільства. Якщо ми 
змінимо ставлення людей до благодійництва, 
то ми отримаємо більше благодійників, 
філантропів, спонсорів. Ось чому ця задача 
займає 30% - інформування, зв’язки, 
комунікація, соціальний маркетинг.

40% - це залучення ресурсів. Тут у 
нагоді будуть принаймні 30 інструментів 
фандрейзингу, якими варто користуватися, 
наприклад, один із них - благодійні 

скарбнички. Вони пропонують багато 
варіантів збору коштів – просто встановити у 
якомусь приміщення, кампанії «від дверей до 
дверей», вуличний збір, збір в супермаркетах, 

офісний збір.
Інший інструмент 

фандрейзингу - 
презентації організації 
та її проектів перед 
трудовими колективами. 
Можна звернутися до 
бізнесмена та мера міста 
з такою презентацією. 
Або ж звернутися з 
такою презентацією до 
трудового колективу, який 
дасть більше результатів, 
оскільки до благодійного 
внеску у невеликій 
кількості може долучитися 
кожен. 

 
Руслан Краплич, 

голова Фундації ім. князів-благодійників  
Острозьких 

Програма розвитку 
бібліотек у Польщі

З  дитинства, скільки себе пам’ятає, 
ІриНаявність бібліотек у громадах Польщі є 
обов’язковою і це закріплено законодавчо, 
чого навпаки не скажеш про будинки 
культури. Будинок культури можна закрити 
за рішенням ради ґміни та підписом мера, 
якщо на те є вагома причина. В той же час, 
бібліотеку закрити неможливо. Бібліотека 
повинна бути в кожній адміністративній 
одиниці, тобто ґміни. У Польщі не має ґміни 
без бібліотеки, оскільки іноді бібліотека є 
єдиним громадським місцем, де люди можуть 
збиратися для співпраці. 

Я працюю в Малопольському інституті 
культури, це обласний заклад культури, що 
в стратегічному плані служить тому, щоб 
підтримувати заклади культури на території 
Малопольської області (воєводства) – місцеві 
заклади культури, дома і центри культури, 
громадські бібліотеки. У 20108-2014 роках у 
Польщі реалізовувалася «Програма розвитку 
бібліотек», яка фінансувалася польсько-
американським фондом свободи з коштів Біла 
Гейца. Це програма на зразок «Бібліомісту» в 
Україні. Більше 2000 тисяч бібліотек взяли 

Т О Ч К А       З О Р У           Е  К  С  П  Е  Р  Т  А

Благодійництво - це 
способи віддавання

Тренінг з фандрейзингу в рамках “Школи громадської участі-4”



№1 (57),
2019

16

участь у Програмі. 
Ті бібліотеки, які успішно пройшли 

навчання на тренінгах та створили «Стратегію 
розвитку бібліотеки» отримали технічне 
обладнання закладу – комп’ютери, принтери, 
сканери тощо. Після цієї програми бібліотеки 
в Польщі дуже змінилися,  помітні зміни 
навіть у селах. Найважливішим є не технічне 
оснащення бібліотек, а знання і навички, які 
отримали бібліотекарі.  В Малопольському 
інституті культури ми проводимо тренінги 
для всіх бажаючих, які працюють у сфері 
культури чи громадських організацій. Це не 
навчання бібліотечній справі, ми навчаємо 
людей як працювати з людьми на основі 
усної історії. Наприклад, проходив тренінг 
про те, як розповідати про місцеву історичну 
спадщину. 

Ми просуваємо методологію, яка включає 
аудиторію в розповідь гіда (розповідача). 
Розповідаємо про сферу нових технологій, 
діджиталізацію, де були 
проведенні майстер класи.

Якщо нас запрошують 
у бібліотеку ми проводим, 
окрім тренінгів, діагностику 
серед відвідувачів бібліотеки. 
Коли піднімається 
питання будівництва нової 
бібліотеки, ми проводимо 
«функціональний аналіз 
простору», тобто звертаємося 
до мешканців громади 
різних вікових груп, груп за 
інтересами і визначаємо нові 
функції та форми роботи 
бібліотек, які не можна, 
наприклад, було реалізувати 
в інших бібліотеках. 

У нас проводиться конкурс, за яким 
визначається архітектурна організація, 
яка буде створювати проект бібліотеки. 
Ці архітектори хочуть знати чого саме 
потребують громадяни даної місцевості 
від цієї бібліотеки. Трапляються різні 
потреби, - комусь потрібен зал для перегляду 
кінофільмів, місцевий музей, зал для 
проведення тренінгів. 

Наприклад, від новозбудованої  бібліотеки 

вже можна очікувати великий соціальний 
інтерес у її відвідувачів. У 2018 році в одному 
історичному місті було збудовано нову й 
осучаснену бібліотеку, у зв’язку з цим ми 
провели дослідження серед дітей 12-15 років 
щодо того, які в них потреби щодо цього 
закладу, що вони хочуть там бачити, окрім 
поличок з книжками, в яких заходах вони 
хочуть брати участь тощо. Оскільки, молодь 
прямим шляхом не запитаєш, необхідно 
створити умови, наприклад, гра чи змагання. 
И саме під час того, чи іншого заходу треба 
попитати молодь чого вона хоче. 

В результаті, що було вражаючим, ми і 
бібліотекарі помітили, що молодша молодь 
дуже залежна від комп’ютерів. Виникає така 
ситуація - цих дітей вдома батьки обмежують у 
доступі до комп’ютерів, тому вони приходять 
до бібліотеки, щоб пограти за комп’ютером. 
Тому бібліотекарі вирішили через кожні 40 
хвилин гри на комп’ютері влаштовувати 

для дітей обов’язкову перерву на 20 хвилин. 
Вони виходять на подвір’я або в коридор, 
провітрюють приміщення. Протягом цих 20 
хвилин бібілотекарі вигадують різні цікаві 
заняття для дітей задля того, аби зменшити їх 
перебування за комп’ютером і максимально 
відтягнути бажання повернутися до нього. 
Вони намагаються долучити їх до реальності 
і задля цього чого вони тільки не вигадують 
– проводять настільні ігри, спортивні ігри, 
фести. Але після того, як 20 хвилин пройшли, 
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діти кидають всі ігри і йдуть хутчіш за 
комп’ютери. Бібліотекарі визначили, що 
це є проблемо, і самостійно вони не змозі її 
вирішити. Тому зараз створюється програма 
боротьби з комп’ютерною залежністю 
дітей, до якої залучають батьків, вчителів, 
психологів. Також у бібліотеках проводять 
різні концерти, тематичні збори, турніри 
настільних ігор, майстер класи, репетиції 
аматорського театру. 

Для бібліотек важливо створити 
«Політику гостинності» - тобто неформальні 
групи, громадські організації можуть прийти 
до бібліотеки і організувати, наприклад, 
виставку, зустріч, свято. Така діяльність йде 
на користь бібліотеки. Я займаюся сферою 
громадської анімації, тобто оживленням - 
всім тим, де працівники культури залучають 
людей для роботи з ними, а не тільки для них. 

Звичайно вони пропагують читання, 
організовують заходи,  але крім цього є 
важливим організувати співтовариство 
у сфері культури навкруги цих закладів. 
Бібліотеки мають розуміти свою ідентичність, 
враховувати місцеву специфіку. Не потрібно 
боятися віддавати людям ініціативу. 

Матеріал підготувала  Анна Міодинська,
Малопольський інститут культури, 

Польша

Будинок культури + 
місцеві ініціативи

Про розвиток зеленого туризму від колег 
з Польші на Кіровоградщині розповідає 
«НДО-Іфнорм» Збігнев Меруньськи (Центр 
активності локальної, Польша). 

- Збігнєв, наразі ви тісно співпрацюєте з 
працівниками культури на Олександрійщині 
Кіровоградської обл. Розкажіть нам чим 
саме ви займаєтеся і які вже є результати 
співпраці?

- Декілька років тому на тренінгах в 
рамках проекту Інституту соціокультурного 
менеджменту «Школа громадської участі», 
я познайомився з його учасницею Тетяною 
Шоколовою. Ми ще тоді домовилися про ідею 
співпраці, реалізації спільної ініціативи. Ми 
з Тетяною поспілкувалися і визначили, що 
на Олександрійщині Кіровоградської області 
є  села, які  хочуть розвивати сільський 
зелений туризм, а також актуальною є 
потреба представлення польського досвіду 
в Олександрійському районі. У 2017 році ми 
розпочали працювати з чотирма селами на 
Олександрійщині – це Нова Прага, Головківка, 
Протопопівка та Попельнасте. З місцевими 
активістами ми створили карти ресурсів цих 
сіл і на основі цих карт ресурсів, ми створили 
чотири мікро стратегії розвитку. Всі ці чотири 
місцевості виявили бажання саме розвивати 
сільський зелений туризм. Тепер, опираючись 
на розроблені мікро стратегії, вони почали 
працювати над її виконанням. Коли 
наступного разу у 2018 року ми приїхали до 
Олександрії, ми зустрілися з минулорічними 
учасниками проекту, які показали нам, що 
саме змінилося у громадах за рік. 

Наприклад, в Попельнастому є озеро, 
яке має оздоровчі особливості. Люди часто 
відпочивають біля озера, але при цьому 
створювали там безлад і забруднювали 
місцевість. Тому в цьому році учасники 
проекту самостійно, без стороннього 
фінансування взялися за прибирання 
місцевості біля озера, поставили у декількох 
місцях смітники та зробили ремонт дороги, 
що веде до пляжу на озері. В Головківці 
організували та провели великий мистецький 
фестиваль. 
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 В Протопопівці люди запросили 
фотографів та художників, які зробили 
цікаві витвори мистецтва про місцевість.  Ми 
зробили евалюацію проекту. Побачили, що 
проект працює, має свої результати і вплив. 
Ці міні стратегії були основані на їх ресурсах, 
у них є можливість та потенціал розвитку 
громади без сторонніх ресурсів.

- У Польщі ви займаєтеся 
підтримкою діяльності саме 
будинків культури. Що саме 
ви робите і як допомагаєте 
будинку культури повноцінно 
функціонувати, не дивлячись на 
ризик їх закриття?

Вже 8 років я співпрацюю з 
Національним центром культури. 
Наша громадська організація 
«Центри активності локальної» 
(ЦАЛ), створила ще 8 років тому 
основу програми «Будинок культури 
+ місцеві ініціативи». На базі цієї 
програми щорічно оголошується 
конкурс для будинків культури, які 
хочуть розвиватися за методико програми. 

- В чому полягає суть методики з 
програми «Будинок культури + місцеві 
ініціативи»?

Методика програми полягає у тому, що 
ми розпочинаємо з карти ресурсів і потреб 
мешканців громади. Ми акцентуємо увагу 
саме на культурних потребах – що громада 
очікує від будинків культури, в яких заходах 
хотіла б брати участь тощо. 

На основі цього будинки культури 
отримують кошти – 25 000 злотих, які 
направлені на проведення ними конкурсу 
на підтримку реалізації місцевих ініціатив. 
Будинки культури мають в рамках конкурсу 
підтримати від трьох до семи ініціатив 
мешканців громади, які вони будуть 
реалізовувати на основі їх ідей, потреб та 
ресурсів. 

- Чи можете навести декілька прикладів 
цікавих ініціатив, що пропонувалися 
мешканцями громад?

Наприклад, одна з яскравих ініціатив - в 
одному селі виникла ініціатива, що полягала у 
розповіді історії села цікавим способом. Задля 

цього вони зробили квест – спираючись на 
історію, ресурси, місцевості села. Учасники 
квесту мандрують по всій громаді у пошуках 
відповідей квесту. Коли учасник дають всі 
відповіді на питання, вони потрапляють 
у цікаве місце «печач», що свідчить про 
завершення квесту. 

Це дуже цікава ініціатива, тому що 
учасники знайомляться з історією, культурою, 
людьми, які проживають на цій території. 
Також є багато ініціатив, де проводяться 
різні майстер класи, свята тощо. Такі заходи 
особливо актуальні у селах, де немає будинку 
культури, але люди мають бажання щось 
робити. 

 - Яка ваша безпосередня роль у програмі 
«Будинок культури + місцеві ініціативи»?

Моя роль у програмі – підтримка будинків 
культури, які тільки починають працювати за 
цією методикою. Я працюю з директорами, 
працівниками будинку культури як радник 
«animator doradca», опрацьовую з ними 
методику щодо того, як ми будемо робити 
діагноз громади. Ми заохочуємо будинки 
культури використовувати у своїй діяльності 
активні методи залучення громадян до 
дослідження й участі. 

- Ви можете познайомити наших читачів 
із цими активними методами залучення 
громадян? Зокрема, навести приклад 
найбільш дієвого методу? 

Таких методів багато, наприклад, один 
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із них – метод «Дослідницька прогулянка». 
Разом із активними мешканцями визначаємо, 
що ми хочемо дізнатися про місцевість. Потім 
групою йдемо по селу чи по містечку і шукаємо 
відповіді, робимо фотографії, знімаємо, а 
потім монтуємо у маленькі фільми. Це дає 
основу для подальшої роботи. 

Спілкувалася Анастасія Шевченко,
асистентка проектів ІСКМ

Ігрофікація для 
розвитку громад 

Ігрофікація – це те, чому можна навчитися 
з ігор. Однією з таких ігор, в процесі гри в 
яку можна навіть змінити відношення до 
себе, є «Світ громад». Ми поспілкувалися 
з майстором гри «Світ громад» Леонідом 
Жовтило, який розповів нам, як і що 
відбувається.

- Чому ви розпочали використовувати 
елементи ігрофікації?

Процес ігрофікації це дуже давній 
інструмент, який використовується в 
країнах Америки та Європи. Дозволяє в 
ігровому форматі змоделювати будь-які 
процеси – розвитку громади, дій окремих 
груп громади тощо. 

Моделювання у формі гри найбільш 
практично може допомогти учасникам 
в процесі розвитку громади, зокрема, 
зрозуміти їхні ситуації в громаді. 
Тому виникла ідея, щоб дані навики, 
інструментарії перенести і на наші 
українські громади, безпосередньо на 
громадський сектор.

- Які техніки та технології ігрофікації 
ви використовуєте у своїй роботі?

У роботі з громадами я використовую гру 
«Світ громад», яка дозволяє змоделювати 
декілька практичних дій громади, зокрема, 
формування планів громади, в даному 
випадку стратегування. Ми відпрацьовуємо 
з учасниками процеси розробки і 
впровадження стратегічних планів громад. 
Даний інструмент дозволяє, наприклад, 
молоді зрозуміти систему оподаткування – 
процес надходження і використання податків 
у громаді; такій категорії жителів громади 

як бізнес – гра дозволяє зрозуміти роль, 
значення і напрямки ведення бізнесової 
політики в громаді, а владі, у свою чергу – як 
співпрацювати з бізнесом. 

Гра дозволяє відпрацювати таку важливу 
компетенцію як навички комунікації, 
зокрема, у контексті навичок донесення 
інформації, якими ще недостатньо володіють 
у більшості громад. В ході ігрофікації 
учасники спілкуються між собою, спільно 
шукають шляхи виходу із ситуації, шляхи 
впровадження якихось підходів до розвитку 
громади, але в такому модельованому 
варіанті. Тобто інструменти ігрофікації 
найкраще всього використовувати в системі 
моделювання життєдіяльності громад, 

громадських організацій. 
- Тобто ігрофікація гарний інструмент 

при стратегічному плануванні?
Через гру можна стратегічно планувати. 

Гра дозволяє учасникам стати на стартову 
позицію, тобто зрозуміти в якій ситуації 
в даному випадку знаходиться їх модель 
громади. У грі можна взяти набір інструментів, 
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з допомогою яких вони будуть досягати мети, 
наприклад, щоб громада була розвиненою, 
чи туристично привабливою, чи бюджетно 
достатньою. Цей процес формує стратегічний 
підхід і стратегічне бачення у гравців як 
членів громади. Процес ігрофікації дозволяє 
стратегувати.

Є дуже багато ігор, які формують, 
наприклад, фінансові та комунікаційні 
навички. Є ігри, завдяки яким учасник 
«навчаються навчатися». На сьогодні є 
ігрофіковані інструменти формування 
кооперативних рухів в громадах. 
Ігрофікований інструмент - це стратегічний 
інструмент. 

- Який у вас досвід роботи 
із використанням інструментів 
ігрофікації? 

Я займаюся ігрофікацією п’ять років і 
провів вже більше 50 ігор. Мій напрямок 
ігрофікації – формування стратегічних 
навичок в системі перепідготовки державних 
службовців. Але я використовую елементи 
ігрофікації також під час проведення 
різних заходів для громадських активістів, 
працівників культури. 

- На одній із тренінгових сесій в рамках 
третього навчального етапу «Школи 
громадської участі-4», ви проводили цікаву 
вправу з елементами ігрофікації «Башта з 
макаронів»*, за умовами якої учасникам 
необхідно було побудувати башту із спагеті 
та зефіру. В чому її навчальний вплив?

Ця гра підпадає під бачення планування. Я 
люблю використовувати цю гру на тренінгах, 
вона конкретно показує на наявність ресурсів, 
плану, бачення, таймінгу і всього іншого, що 
потрібно громаді для того, щоб реалізувати 
певний проекту.

 Вона показує, що матеріальний ресурс не 
завжди є важливим у громаді. Добре, коли 
в громаді є хороша команда, яка завжди 
згенерує матеріальний ресурс. 

Ця гра є моделлю ігрофікації, на чому 
я завжди наголошую учасникам тренінгу, 
- «Ви мали всі однакові ресурси, але в 
одних виходить, в інших – ні. Або ні в кого 
не вийшло збудувати башту, тому що не 
змогли зорганізуватися, використати ресурс, 

стратегувати…». 
- Які зміни відбуваються в людях у 

процесі і по закінченню гри?
Я використовую інструменти ігрофікації 

після надання людям теоретичних знань: 
система стратегування, підготовка проектів 
життєдіяльності громади, роль бізнесу та 
влади в громаді тощо.  Тому даний інструмент 
допомагає закріпити матеріал. Після гри ми 
завжди проводимо рефлексію, підводимо 
підсумки, - саме це відрізняє ігрофікацію від 
гри. Багато учасників кажуть, що практично 
зрозуміли як формувати стратегічні плани, як 
їх реалізовувати й в цілому стратегувати.

Учасники, окрім компетенції, 

опрацьовують життєві показники, такі як 
самооцінку, ціннісні пріоритети, показники 
щастя у громаді тощо. Одного разу після гри 
(ред. Гра «Світ громад») до мене звернулася 
одна учасниця, яка сказала, що в процесі 
гри вона зрозуміла, що взагалі не звертала 
увагу на свої настрій та щастя. Вона мені 
потім писала про те, що завдяки цій грі вона 
повністю змінила відношення до себе. 

* Ідеї. Натхнення. Рішення: посібник 
для тренерів неформальної освіти. / 
Н. Трамбовецька [та ін.]; упоряд. Н. 
Трамбовецька. – К.: Інша освіта, 2015. – 70 с.

Спілкувалася Анастасія Шевченко,
асистентка проектів ІСКМ

Через гру можна стратегічно 
планувати
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Відтворення та використання будь-якої частини цього
видання у будь-якому форматі, включаючи графічний,

електронний, копіювання чи використання в будь-який
інший спосіб дозволяється за умови відповідного

посилання наоригінальне джерело.



adm.iscm@gmail.com  
www.iscm.org.ua | www.lacenter.org.ua | www.lac.org.ua

Фото-дайджест "Школи громадської участі-4"

©Інститут соціокультурного менеджменту
25000, офіс №1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича, 75-а,
м. Кропивницький, Україна


