
Інститут соціокультурного менеджменту 

Кіровоград  

2015 



• Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• Про інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) . .  

• Команда ІСКМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• Шлях ІСКМ за 2013-2014 роки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• Кількісні показники діяльності ІСКМ . . . . . . . . . . . . . 

• Відгуки про діяльність ІСКМ та запити на видання . . . . . 

• Видання ІСКМ (2013-2014 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Проект «Школа громадської участі» . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• «Школа громадської участі -1» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• «Школа громадської участі - 2» . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• Висвітлення діяльності  у ЗМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Інституційний розвиток ІСКМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• Фінансовий звіт ІСКМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Партнери ІСКМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

• Контактна інформація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Звіт про діяльність 2013-2014 роки                                                                            ІСКМ 

Зміст 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

13 

15 

17 

19 

20 

22 

24 

25 



Вступне 

слово…   

 

 

У будь-якій справі важливо обрати 

вірний напрямок руху -  це гарантує 

розвиток організації, незважаючи на ті 

внутрішні та зовнішні умови, що 

будуть сприяти, чи перешкоджати 

цьому розвитку. 2013-2014 роки для 

Інституту соціокультурного 

менеджменту стали яскравим 

підтвердженням саме цієї тези.  

Рух у напрямку розвитку громад, 

використання, в якості інституцій, центрів 

місцевої активності на базі закладів культури, а в 

якості технології - соціальну анімацію,  дозволив 

нам, незважаючи на всі буремні події цього 

періоду, залишатись потрібними суспільству та 

сприяти розвитку головної цінності будь-якої 

країни  – людини.   

Для нас цей період став не тільки часом викликів, але і часом 

розвитку, зміни поколінь в організації, встановлення нових міжнародних 

зав’язків та зміцненням партнерських стосунків з нашими клієнтами, 

зокрема, з випускниками «Школи громадської участі». 

Ми маємо надію, що цей звіт дозволить дати всім зацікавленим 

особам та інституціям інформацію про нашу діяльність у цей час. 
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Абрамов Лев Костянтинович 

Президент Інституту 

соціокультурного 

менеджменту  
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Про інститут соціокультурного 

менеджменту (ІСКМ) 
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Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) – є неполітичною, 

некомерційною, нерелігійною, недержавною 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. 

  

Основними напрямками діяльності ІСКМ: 

• освітній;  

• інформаційний;   

• дослідницький. 

  

Основні тематичні пріорітети ІСКМ: 

• розвиток громад;  

• трансформація закладів культури в Центри місцевої активності; 

• розвиток демократичних процесів; 

• сприяння євроатлантичній інтеграції України. 

  

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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Лев Абрамов 

Президент  

Тамара  Азарова  

секретар Ради 

Оксана Гур'янова  

науковий 

консультант 

Оксана Набока 

асистент  

проектів 

Ліоніла  Кодрик 

бухгалтер 

Оксана Зубченко 

ассистент 

проектів 

Марія Калашнік 

Координатор 

проектів 

 

 

 

Творчий колектив ІСКМ складається з досвідчених фахівців, що знаходяться на постійному  

шляху професійного й особистісного розвитку. Персонал має досвід проведення досліджень, 

семінарів, тренінгів, розробки навчально-методичних посібників, Інтернет-ресурсів та 

адміністрування грантових програм. Компетентність кожного члена команди  відповідає вимогам 

сучасності, корім цього, для реалізації певних завдань наша організація залучає фахівців з відомих 

та авторитетних українських і польських громадських організацій, зокрема, Центру активності 

локальної (Польща, м. Варшава), Фундації імені благодійників князів острозьких (Україна, 

м.Рівне), Західноукраїнського ресурсного центру (Україна, м. Львів), Товариства Лева (Україна, 

м.Львів), а також випускників «Школи громадської участі». 

Команда ІСКМ 



Шлях ІСКМ 

Проект «Школа громадської участі -1» 

був завершений у 2013 році, де учасники 

отримали ґрунтовні знання з розвитку 

місцевих громад й громадської 

діяльності у цілому.  

У 2013 році з учасниками було 

проведено три тренінги, кожен 

тривалістю у три дні. На тренінгах 

учасники засвоїли особливості 

«технології розвитку громад», що 

базувалися на досвіді кращих практик у 

сфері громадської діяльності. На 

кожному тренінгу була присутня 

відповідна група учасників Школи, де по 

закінченню курсу навчання, учасники 

отримали сертифікати за пройдене ними 

навчання у «Школі громадської участі - 

1». Завершальною подією проекту 

«Школа громадської участі -1» стало 

проведення підсумкової конференції з 

випускниками Школи на тему 

«Соціальна анімація для розвитку 

культури та громад», за результатами 

конференції була підготовлена 

відповідна збірка матеріалів. 

Згодом Інститут соціокультурного 

менеджменту, за фінансової підтримки 

Фонду ім. Ч.С. Мотта, продовжив проект 

«Школа громадської участі- 2» на 

2014-2015 роки. 

у 2013-2014 роках 
 

 

 

 

 

2013-2014 роки були насичені різноманітними подіями, досягненнями, новими ідеями й 

результативним втіленням їх у життя. За два роки нами було реалізовано та розпочато чотири  

соціальних проекти, зокрема, масштабний проект «Школа громадської участі», дослідження 

«Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади в процесі 

реалізації державної політики у сфері екології» та інші. 
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У 2013 році було проведено дослідження 

щодо виявлення оптимальних шляхів 

взаємодії інститутів громадського 

суспільства з органами виконавчої влади 

в процесі реалізації державної політики у 

сфері екології.  Фінансову підтримку цьому 

проекту  надало Міністерство екології та 

природних ресурсів України. У процесі 

проведення дослідження увага 

акцентувалася на таких задачах, 

як:визначення існуючих проблем, 

оптимальних способів та форм взаємодії по 

реалізації державної екологічної політики. 

У межах дослідження було здійснено 

аналіз нормативних документів у сфері 

екологічних питань, аналіз процесу 

висвітлення консультування органів 

виконавчої влади з громадськістю (на 

прикладі офіційного сайту Міністерства 

екології та природних ресурсів України).  

Результати дослідження були опубліковані 

у звіті «Взаємодія інститутів громадянського 

суспільства з органами виконавчої влади в 

процесі реалізації державної політики у 

сфері екології». 

 Інститут соціокультурного менеджменту 

виступав регіональним партнером та активно 

співпрацює з іншими організаціями у 

сприянні й популяризації спільної мети – 

розвиток соціальної активності громадян, 

формування їх громадських і суспільних 

звершень. 
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Пошук шляхів сприяння демократизації 

України став важливим напрямком роботи  

Інституту соціокультурного менеджменту, 

відповідно, 26 червня 2014 року було 

проведено круглий стіл «Виклики після 

Євромайдану – громадський сектор у дії», 

що реалізовувався Громадянським Сектором 

Єврамайдану, Фондом Освіти для Демократії 

(Варшава, Польща), Мережею «Громадські 

ініціативи України», Товариством Лева та 

Інститутом соціокультурного менеджменту 

(регіональним партнером у Кіровоградській 

області). 
 

Круглий стіл «Виклики після Євромайдану 

– громадський сектор у дії» відвідали 

громадські діячі, представники ініціативних, 

формальних або неформальних груп 

Кіровоградщини, телебачення, журналістів. На 

круглому столі розглядалися питання: старі та 

нові виклики, які постали перед організаціями 

громадянського суспільства на 

Кіровоградщини після Майдану; яка ситуація 

на сьогодні в регіоні; пріоритетність цілей та 

завдань для організацій громадянського 

суспільства; бачення зміни системи. 

В підсумку обговорень круглого столу 

було визначено негайні та подальші виклики, 

обговорено план дій на подальшу роботу. 
 

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.  



Захід проводився  Інститутом соціокультурного 
менеджменту в Кіровограді за участі фахівців 
різних районів Кіровоградської області (Мала 
Виска, Новоукраїнка, Олександрівка). Було 
сплановано та обговорено аспекти подальших 
дій. 

 

У літку 2014 року ІСКМ разом з іншими 
громадськими організаціями провели тренінг 
«Розробка та режисерування анімаційних 
фільмів та мультфільмів» у межах проекту 
«Створення регіональних молодіжних груп 
соціально-культурної анімації».  Тренінг 
проходив у Молдові м. Каушани. У тренінгу 
приймали участь 14 дітей, а саме учні 6-9 класів 
Молдови та Придністров’я. У процесі творчої 
діяльності під час тренінгу було створено низку 
короткометражних відеороликів, зокрема, 
анімаційний мультфільм «Велика морква». 

Восени (жовтень 2014) у м. Рибниця 
(Придністров’я) пройшов фестиваль 
соціального мультфільму «Доброзичливий 
Буратіно» в рамках даного проекту.  

Метою фестивалю було зміцнення 
атмосфери співпраці, взаємної поваги, творчого 
пошуку та діяльності серед молоді і 
представників спільноти міст Рибниця, 
Каушани та інших регіонів Молдови, а також 
інших країн. 

Гості та учасники фестивалю мали змогу 
переглянути соціальні мультфільми, які були 
зроблені підчас літнього тренінгу учасниками з 
міст Рибниця і Каушани.  

Всі учасники фестивалю були нагороджені 
дипломами та призами. Тренера Інституту 
соціокультурного менеджменту провели 
майстер-клас з соціокультурної анімації. Після 
фестивалю залишилося багато радісних і 
позитивних емоцій. 

Хочеться відзначити, незважаючи на свій 
юний вік, діти у своїх мультфільмах зачіпали 
дуже серйозні теми. Високий рівень 
згуртованості, довіра один до одного, дружба і 
повага стали найважливішими серед учасників. 
Хлопці з м. Рибниця створили анімаційну 
студію LineAnimaS. 
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Хронологія основних заходів, проведених 

ІСКМ в 2013-2014 роки 

Дата Тип заходу Назва заходу Місце проведення 
Кількість 

присутніх 

15-17. 04.13 Тренінг 
«Технології розвитку громад: кращі 

практики» 

с. Піщане, 

Бахчисарайський 

район, АР Крим, 

Україна 

20 

09-11. 06.13 Тренінг 
«Технології розвитку громад: кращі 

практики» 

с. Піщане, 

Бахчисарайський 

район, АР Крим, 

Україна 

20 

12-14. 06.13 Тренінг 
«Технології розвитку громад: кращі 

практики» 

с. Піщане, 

Бахчисарайський 

район, АР Крим, 

Україна 

20 

14-15.10.13 Конференція 
"Соціальна анімація для розвитку 

культури та громад" 

м. Львів-Брюховичі, 

Україна 
39 

18-20.02.14 Тренінг "Розвиток місцевих громад" м. Київ, Вишгород, 

Україна 

20 

02- 05.06.14 Тренінг "Розробка та режисирування 

анімаційних фільмів та мультфільмів" 

м. Каушани, Молдова 14 

26.06.14 Круглий 

стіл 

"Виклики після Євромайдану-

громадський сектор у дії" у 

Кіровоградській обл. 

м. Кіровоград, Україна 19 

17.07.14 Сесія 

планування 

"Виклики ПІСЛЯ Євромайдану-

громадський сектор у дії" у 

Кіровоградській області 

м. Кіровоград, 

Україна 

14 

23-25.09.14 Тренінг "Анімація громадської діяльності" (в 

рамках «Школи громадської участі-2») 

м. Кіровоград, 

Україна 

19 

04.10.14 Фестиваль «Дружелюбный Буратино» м. Рыбница, 

Придністров’я, 

Молдова 

28 

11-13.11.14 Тренінг "Анімація громадської діяльності" (2 

частина, в рамках «Школи громадської 

участі-2») 

м. Кіровоград, 

Україна 

20 

15-17.12.14 Тренінг "Анімація громадської діяльності" (3 

частина, в рамках «Школи громадської 

участі-2») 

м. Львів-Брюховичі, 

Україна 

24 
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Кількісні показники діяльності 

Інституту соціокультурного 

менеджменту 

10 

Показник  Прояв по рокам 

2001-2012  2013-2014  

Розробка та видання навчальних посібників  11  -  

Розробка та видання інформаційних бюлетенів  35  3   

Розробка та видання інших видань  9  3 

Розповсюдження власних видань  62350  2000  

Розпочато проектів  18  4  

Завершено проектів  17  4  

Проведено конкурсів грантів для НДО  5  -  

Підтримано проектів НДО  14  -  

Проведено конкурсів для журналістів  3  -  

Нагороджено переможців конкурсів для 

журналістів  

18  -  

Проведено заходів  97  12  

Кількість учасників заходів  1947  253  

Кількість статей/сюжетів в ЗМІ, що 

висвітлювали діяльність ІСКМ  

381  13  

Проведено досліджень  7  1  
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Відгуки про діяльність ІСКМ 

та запити на видання 
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Лист подяки від Центру 

мистецтв "ЕкоАрт« 

Лист запит від ТІМО 

"Відкриті двері",  

м. Кіровоград 

Диплом про плідну 

співпрацю та 

партнерство 

Лист подяки від 

Рівненського обласного 

громадського об'єднання 

учасників бойових дій, 

ветеранів військової 

служби, правоохоронних 

органів "Справедливість 

і порядок" 

Лист подяки від 

Томаківської районної 

ради Дніпропетровської 

області 

Лист запит від Центру 

соціально-економічних 

та політичних 

досліджень і технологій 

"Перспектива" 

Запит на видання від 

Томаківської районної 

ради  
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«НДО-Інформ» №1 (48), 2013 

До уваги читачів, у випуску подано інтерв’ю із 

експертом міжнародного рівня з організації громад, 

Полом Кромвелем щодо розгляду сутності поняття 

«організація громади», її видів та шляхів організації. 

Учасники «Школи громадської участі-1», 

поділилися з читачами  ініціативами, які виникли 

після участі у проекті.  Ознайомитися з бюлетенем: 

www.lac.org.ua/wp-

content/uploads/2013/03/Бюлетень-№148_web.pdf 

Видання 2013-2014 рр. 
За 2013-2014 роки скарбниця видань ІСКМ поповнилася новими виданнями бюлетеня «НДО-Інформ», 

матеріалами проведених конференцій та досліджень. Інформаційний зміст видань буде корисним для 

громадських активістів, працівників закладів культури та для всі зацікавлених у розвитку територіальних 

громад. 

«НДО-Інформ» №1(50), 2014 

У номері зібрані практичні ініціативи розвитку 

громад: тренінг для «просунутих» громадських 

активістів «Розвиток місцевих громад». 

Піднімаються питання  щодо громадсько-

активної шоли як школи соціального здоров’я.  

Розвиток українських громад через призму  

думок міжнародних експертів: інтерв’ю з 

Родіоном Совдагаровим – радником Фонду  

«Нова Євразія» Росія; Кайо Зборілом «ECON”; Ангеліною 

Лахтадир, головою правління «Центру розвитку громад» Україна. 

Ознайомитися з бюлетенем: http://www.lac.org.ua/wp-

content/uploads/2014/05/ НДО-Інформ-№150-2014.pdf 

«НДО-Інформ» №2 (49), 2013 

У випуску зібрані статі, що допоможуть читачям у 

пошуку відповідей  на питання розвитку місцевих 

громад, правильної  побудови структури проектів. 

Цікавим до розгляду є інтерв'ю із Світланою 

Супрун, консультантом Фонду ім. Ч.С. Мотта, яка 

розповіла про те, яким чином Фонд Мотта обирає 

проекти та організації для  

фінансування в Україні та його пріоритети. У  бюлетені  добавлено новий 

розділ  «Знайомство зблизька», - інтерв'ю із Іриною Таран, головою 

Пирятинської районної громадської організації «Жіночі ініціативи. 

Ознайомитися з бюлетенем: http://www.lac.org.ua/wp-

content/uploads/2013/06/ Бюлетень-№249_web.pdf 

Матеріали національної 

конференції «Соціальна 

анімація для розвитку 

культури та громад» у 

рамках проекту «Школа 

громадської участі», 

відбулася 14- 15 жовтня 2013 

року, м. Львів-Брюховичі, 

Львівська область.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. Ознайомитися з 

бюлетенем: http://www.lac.org.ua/wp-

content/uploads/2013/12/ Матеріали-національної-

конференції-Соціальна-анімація-для-розвитку-

культури-та-громад.pdf 

Річний звіт за 2012 рік створений  

Марією Калашнік на початку 2013 року.  

Узвіті зібрана інформація про діяльність  

ІСКМ у 2012 році, окреслені основні  

події та досягнення за даний період часу. Ознайомитися зі звітом: 

http://www.lac.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/ Річний-звіт_ІСКМ_2012.pdf 
 

Звіт за результатами 

дослідження  

«Взаємодія інститутів 

громадянського 

суспільства з органам 

виконавчої влади в 

процесі реалізації 

державної політики у 

сфері екології» 

Видання містить результати комплексного 

дослідження,  що  здійснив  ІСКМ в листопаді 

2013 року. У виданні на основі експертного 

опитування, фокус-груп та аналізу документів 

узагальнена думка громадських активістів по 

взаємодії  влади  та  інститутів  

громадянського  суспільства  у  вирішенні  

екологічних проблем. Ознайомитися з 

бюлетенем: http://www.menr.gov.ua/i 

mages/blog/news/17.12.2013/doslid_ 

ekologija.pdf 
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«Школа громадської участі» 

 

ПРОЕКТ 
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«Школа громадської участі» – це 

школа підготовки кадрів для громадського 

сектору малихміст і сіл, куди на конкурсній 

основі будуть прийматися люди, які живуть 

на території громади, мають бажання 

отримати знання, вміння і навички з питань 

розвитку місцевої громади.  

 

Мета проекту: сприяти сталому 

розвитку місцевих громад шляхом 

підвищення компетентності громадських 

лідерів у рамках Школи громадської участі.  

 

Завдання проекту: 

• Підвищити компетентність громадських 

активістів в питаннях розвитку громад.  

• Розповсюдити позитивний досвід з 

розвитку громад.  

• Інтегрувати зусилля громадських 

активістів та локальних соціальних 

інституцій для розвитку громад.  

 

Проект  

«Школа громадської участі» реалізується 

за фінансової підтримки Фонда імені 

Чарльза Стюарта Мотта 

 

            Звіт про діяльність 2013-2014 роки                                                                            ІСКМ 
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«Школа громадської участі - 1» 

За 2012 рік учасники                       

пройшли вже два  етапи навчання, де 

засвоїли тренінгову програму «Анімація 

громадської діяльності». До проведення 

тренінгових занять було залучено провідних 

українських, російських та польських 

експертів з розвитку громад, створення та 

розвитку центрів місцевої активності, 

благодійності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік був спрямований на 

реалізацію третього етапу, що передбачав 

проведення тренінгу «Технології розвитку 

громад: кращі практики». На даному етапі 

учасники мали змогу самі розповісти про 

свою діяльність, показати практичні 

приклади розвитку громад. Також 

удосконалити свою майстерність у такій 

«вічній» темі як написання проектів. 

 

 
«Школа громадської участі-1» була проведена у 2012 -2013 роках, 

навчання в якій пройшли 60 представників з 34 громад України. 
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Підсумковою  

частиною  

стала національна  

конференція  

«Соціальна 

 анімація для  

розвитку  

культури та громад».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Розвиток 

благодійництва на 

базі осередків 

громадської 

активності(ОГА)», 

тренер Руслан Краплич 

Під час конференції  були проведені наступні  

тренінгові сесії: 

 

«Соціальний поворот у 

сучасному мистецтві», тренер 

Марія Гончар 

«Соціальне 

телебачення. 

Регіональний 

аспект», тренери 

Олена Кваша та 

Дарина Романська 

А також:  

«Розвиток громад»,  

тренер Василь Полуйко;  

«Налагодження 

ефективної співпраці між 

ЦМА, партнерами та 

спонсорами»,  

тренер Сергій Слинько;   

Майстер-клас 

«Муьтплощадка 

позитивних змін: 

анімація», тренери 

Олександр Мітьков  

та Віталій Моргун. 

 

Зараз учасники Школи-1 активно 

розвивають свої громади, реалізовують 

спільні і міжнародні проекти, їздять 

один до одного, обмінюються досвідом, 

проводять тренінги, майстер-класи, 

надають фахову консультативну 

допомогу, а також приймають участь у 

багатьох заходах як в України, так і за 

кордоном. 
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Проект  «Школа громадської участі» було продовжено і створено 

«Школу громадської участі – 2», інститутом соціокультурного 

менеджменту, за фінансової підтримки Фонду Ч.С. Мотта. 

Розпочавши роботу у 2014 році «Школа 

громадської участі -2» розширила межі своєї 

діяльності, до команди учасників ввійшли 

активні громадські діячі з різних куточків 

нашої країни, які потребують удосконалення 

своїх навичок, підвищення професійної 

компетентності задля успішної роботи у 

суспільстві, розвитку територіальних громад 

та центрів місцевої активності.  

На тренінгові сесії запрошуються 

провідні українські і міжнародні експерти з 

розвитку громад, благодійності, створення та 

розвитку центрів місцевої активності. В 

якості тренерів проведення тренінгових 

сесій залучені випускники Школи-1, які 

охоче розповідають, як змінилося їх життя 

після школи, діляться своїм досвідом та 

історіями успіху з розвитку громад. 

«Школа громадської участі - 2» 
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Проведено тренінг 

«Розвитокмісцевих 

громад» (18-20 лютого 2014 

р.,м. Київ, Вишгород, тренер 

Родіон Совдагаров,  

Фонд «Нова Євразія»,   

м.Москва, Росія)  

Хронологія подій 2014 року у рамках  

 «Школи громадської участі – 2 » 

Тренінг «Розробка 

режисерування 

анімаційних 

фільмів та мульт- 

фільмів»  

(2-5 червня 2014, м. 

Каушани, Молдова) 

Тренінг «Анімація 

громадської 

діяльності», частина 1 

(23-25 вересня, 11-13 

листопада 2014 року, м. 

Кіровоград) 

Тренінг «Анімація 

громадської 

діяльності», 2 

частина (11-13 

листопада 2014 

року, м. Кіровоград) 

Тренінг «Анімація 

громадської 

діяльності», 3 частина 

(15-17 грудня 2014 року, 

м. Львів-Брюховичі) 

Продовження навчання у 2015 році… 

            Звіт про діяльність 2013-2014                                                                                      ІСКМ 
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Оксана Набока,   

телепрограма «День 

за днем» на каналі 

«Кіровоград», 26 

червня 2014 р. 

Марія Калашнік 

та Оксана Набока 

у гостях «Ранкової 

кави»,  

20 травня, 2013 р. 

Телепрограма 

«МИ» на каналі 

«Кіровоград», 25 

березня 2014 р. 

Запис передачі «Школа 

громадської участі-2» у 

студії Кіровоградського 

інтернет-телебачення, за 

участю випускників та 

учасників школи, 24 

вересня 2014 р. 

Висвітлення 
діяльності ІСКМ 

у ЗМІ 

На інтернет-ресурсах про діяльність 

ІСКМ у 2013-2014 роках 

зафіксовано 186 публікацій. Серед 

веб-сайтів можна виділити 

наступні: 
www.gurt.org.ua 

www.civicua.org 

www.lacenter.org.ua 

www.lac.org.ua 

www.youtube.com  

www. tusovka.kr.ua/    

http://www.gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/
http://www.civicua.org/
http://www.civicua.org/
http://www.civicua.org/
http://www.civicua.org/
http://www.civicua.org/
http://www.lacenter.org.ua/
http://www.lacenter.org.ua/
http://www.lacenter.org.ua/
http://www.lacenter.org.ua/
http://www.lacenter.org.ua/
http://www.lacenter.org.ua/
http://www.lacenter.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


Інституційний розвиток ІСКМ 

Оксана Набока,  

ІТ-школа для НУО, м. Київ, 

2014 

Марія Калашнік, День 

Інформаційних технологій 

для НУО-5, м.Київ, 2013 

Навчальний семінар з організації 

громад, Польща, м. Катовіце, 2014  

Форум Громадські ініціативи,  

м. Чернігів, 2013 

Форум позитивних змін, м. 

Дніпропетровськ, 2013 

Лев Абрамов, Міжнародна 

конференція «Будуємо мости, 

долаємо перешкоди»,  Молдова, 

2013 
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        Оскільки проект “Школа 

громадської участі” був 

продовжений на 2014-

2015 роки, Інститут 

соціокультурного 

менеджменту влаштував 

конкурс логотипу “Школи 

громадської учсті”. В 

результаті, у 2014 році у 

Школи з’явився власний 

логотип. 

 

 

            ІСКМ                                                                                       Звіт про діяльність 2013-2014 

У концепції логотипу закладені основні ідеї школи – це розвиток 

людини, єдність в досягненні результатів, а також, завжди якісні та позитивні 

комунікації. Даний логотип показує процес розвитку кожного з учнів школи. 

Перебуваючи на навчанні, люди постійно перетинаються,   діляться досвідом 

і  один одного на нові досягнень,  

знаннями та мотивуючої енергією,  

активісти / учні виходять  

на новий рівень соціальної  

активності. 
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Фінансовий звіт  
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Розмір надходжень у доларах США  

у 2013-2014 роках 

Благодійні 
пожертви 
громадян та 
бізнесу 

Пасивні доходи  

Урядові організації 

Гранти 
міжнародних 
донорських 
організацій 

$33682 

$7516 

$11967 

$125000 
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Витрати в доларах США у 2013-2014 роках* 

Заробітна плата 
та гонорари 
залучених 
фахівців 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 
організації та 
відрядження 
Проведення 
досліджень 

Тиражування 
навчальної 
літератури 

Проведення 
заходів  

*Для реалізації ініціатив Інститут соціокультурного менеджменту у 2013-2014 роках, було використано кошти, 

надані Фондом ім. Ч.С. Мотта, Міністерством екології та природних ресурсів України, Товариством Лева, а також 

благодійні пожертви громадян та бізнесу. 

$26968 

$29506 

$12250 

$1984 

$76741 
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Фундація імені  

князів-благодійників  

Острозьких (Україна) 

http://fundraising.org.ua/ 

Центр активності локальної 

http://www.cal.org.pl/ 

The European Community  

Organizing Network 

http://www.econnet.eu/ 

Кіровоградське інтернет 

телебачення 

https://www.youtube.com/channel/U

Chd66iXXJkrgPNioABzpijA 

www.facebook.com/kitonlinetv/timel

ine 

Центр підтримки громадських і 

культурних ініціатив «Тамариск»  

http://tamarisk.org.ua/ 
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Контактна інформація 

Адреса для листування: 

Інститут соціокультурного менеджменту 

а/с 4/30 

м. Кіровоград 

25006 

 

Адреса офісу:  

офіс №1 (2 поверх), вул. Гайдара, 75-а, м. Кіровоград 

 

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: 

Інститут соціокультурного менеджменту: 

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

Центри місцевої активності України: 

www.facebook.com/groups/adm.iscm  

 

Skype: ngо_iscm 
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подорожі 

©Інститут соціокультурного менеджменту 

Кіровоград,  

2015 

Звіт підготувала асистент 

проектів ІСКМ  

Шевченко Анастасія 


