ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

2015

Кіровоград
2016

ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗМІСТ
3 | Вступне слово
4 | Про Інститут соціокультурного
менеджменту (ІСКМ)
5 | Колектив ІСКМ
6 | Головні події 2015 року
ст. 14

9 | Кількісні показники діяльності
10 | Фінансовий звіт
13 | Відгуки про діяльність та запити на
видання
14 | Висвітлення діяльності у ЗМІ

ст. 19

15 | Інституційний розвиток
16 | Видання ІСКМ
18 | Про проект «Школа громадської
участі»
19 | «Школа громадської участі - 2»

ст. 23
ст. 30

23 | Друга Національна конференція
«Соціальна анімація для розвитку
культури та громад»
27 | Інтерв’ю: Думки про «Школу
громадської участі»
29 | Всеукраїнський конкурс «До
чистих джерел»
30 | Партнери ІСКМ
31 | Контактна інформація

2 | 2015 | РІЧНИЙ ЗВІТ ІСКМ

ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Для кожного етапу розвитку Інституту
соціокультурного менеджменту можна
підібрати фразу, яка характеризує цей
етап. Не став виключенням і 2015 рік.
Вислів, який є притаманним цьому етапу «Коли завершення є початком». Саме так
можна сказати про нашу діяльність
протягом року, коли «Школа громадської
участі» та інші проекти, незважаючи на
завершення певних етапів у 2015 році,
знайшли продовження в наступному 2016
році.
Наш колектив, передусім, орієнтувався
на потреби громадських активістів,
пропонуючи їм найбільш досконалі
методики вирішення соціальних проблем
на локальному рівні.
Всі наші зусилля були спрямовані на
розвиток людини через збільшення її
соціального капіталу. Як завжди,
неоціненну допомогу нам надавали
українські та закордонні партнери.
Більш детальний опис нашої діяльності
протягом 2015 року дає саме цей звіт.
Ми маємо надію, що він буде для вас
цікавим та інформативним.

Лев Абрамов
Директор Інституту
соціокультурного менеджменту
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Інститут соціокультурного
менеджменту (ІСКМ) –
неполітична,
некомерційна,
нерелігійна,недержавна
громадська
організація, яка виникла в 2000 році, а в
2001 році була офіційно зареєстрована.

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.
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Свою місію ІСКМ:
вбачає у сприянні демократичній
трансформації українського суспільства
шляхом підтримки розвитку місцевих
громад, незалежного інформаційного
простору та інтеграційних процесів на
локальному рівні.

Основні 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.

ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Колектив ІСКМ - команда досвідчених фахівців, які спеціалізуються на вирішенні
соціокультурних потреб громадськості. Широкий спектр досвіду, професійної
підготовки та відповідальності за якість результату забезпечує високий рівень
проведення досліджень, семінарів, тренінгів, розробки навчально-методичних
посібників, Інтернет-ресурсів та адміністрування грантових програм.
Компетентність кожного члена команди відповідає вимогам сучасності.

Лев Абрамов
Директор

Тамара Азарова
Секретар Ради

Ліоніла Кодрик
Бухгалтер

Оксана Набока
Координатор проектів

Анастасія Шевченко
Асистент проектів

Ліля Гур'янова
Волонтер, перекладач
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2015 РОКУ

2015 рік для ІСКМ був насичений цікавими подіями, новими відкриттями та
досягненнями. Безумовно, у кожен реалізований проект, проведений захід ІСКМ вкладав
максимум зусиль задля досягнення найвищих результатів та позитивних змін в учасників,
які були залучені до участі. Хронологічно, можна розглянути наступні результати 2015
року, що подані нижче.
У 2015 році було продовжено програму
навчання громадських активістів в рамках
проекту «Школа громадської участі-2»,
що реалізується ІСКМ за фінансової
підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.
Учасники взяли участь ще у трьох
тренінгах з розвитку громад, передбачених
проектом. До проведення тренінгових
сесій було залучено провідні фахівці з
України та Польщі (див. ст. 19).
Оскільки проект «Школа громадської
участі - 2» має дворічний термін дії (20142015 рр.), цього року відбулося його
завершення та проведено підсумкову
Другу
Національну
конференцію
«Соціальна анімація для
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розвитку культури та громад» (див. ст.
23).
Цього року ІСКМ також виступав у якості
регіонального партнера в інших проектах,
зокрема, проект «Національний діалог»,
що реалізувався Міжнародним центром
перспективних досліджень (МЦПД м.
Київ).
«Національний діалог» - це проект, який
об’єднує низку ініціатив, спрямованих на
просування ідеї єдності, примирення та
реінтеграції шляхом проведення діалогів
на противагу збройному протистоянню.
Національний діалог здійснюється між
регіональними елітами та лідерами думок
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щодо подальшого розвитку України як
цілісної
та
суверенної
держави.
Відповідно, 30 червня 2015 року в м.
Кіровоград, в рамках проекту, відбувся
регіональний
круглий
стіл
«Національний діалог: долаючи минуле,
переживаючи
теперішнє,
будуючи
майбутнє».

Учасники круглого столу
«Національний діалог»

На заході було представлено результати
соціологічного опитування, у якому взяло
участь 4413 респондентів з всієї України.
7 жовтня 2015 року ІСКМ був запрошений
на Регіональний круглий стіл в раках
проекту
«Регіональні
голоси
за
демократію», що реалізовувався DVV
International в Україні та громадською
організацією
«Прес-клуб
реформ»
(м.Кіровоград). Круглий стіл проводився у
формі дискусії, модератором якої виступив
Лев Абрамов. Захід передбачав підвищення

Ведучі дискусії на круглому столі
«Регіональні голоси за демократію»,

обізнаності громадськості щодо ініціатив
громадянського
суспільства
у
п’яти
цільових
областях
шляхом
якісної
регіональної журналістики.
Підсумковою частиною реалізації проекту
був Національний Форум за участі
журналістів і громадських діячів із
Вінницької, Житомирської, Запорізької,
Кіровоградської та Херсонської областей –
учасників проекту «Регіональні Голоси за
Демократію». Форум відбувся 10-11 грудня
у м. Київ, де ІСКМ став його безпосереднім
учасником у якості експерта.
11 листопада 2015 року у м. Мала Виска
Кіровоградської області пройшов тренінг
«Центр місцевої активності - як осередок
розвитку громадської ініціативи», що
проводився Інститутом соціокультурного
менеджменту в рамках проекту «Моя
громада - наш спільний дім», який
реалізується громадською організацією
«Фонд розвитку ініціативи громади»
(м.Мала Виска). Учасниками тренінгу стали
працівники закладів культури та бібліотек
Маловисківського району, які ознайомилися
з особливостями написання проектів з
підтримки соціокультурних ініціатив у
сільській громаді, оволоділи інструментами
створення та розвитку Центрів місцевої
активності на базі будинку культури чи
бібліотеки.

Учасники тренінгу в м. Мала Виска
РІЧНИЙ ЗВІТ ІСКМ | 2015 | 7

ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Відповідно, 15 грудня 2015 року в
м.Кіровоград відбулася громадська зустріч
«Конституційний процес в Україні: від
договору політичних еліт до суспільного
консенсусу». Захід проводився з метою
започаткування загальнонаціонального,
інклюзивного процесу щодо створення
нової Конституції.

Інститутом соціокультурного менеджменту,
за підтримки Міністерства екології та
природних ресурсів, було проведено
щорічний Всеукраїнський конкурс «До
чистих джерел», який тривав з 28 жовтня
по 30 листопада 2015 року. Метою заходу
була популяризація найкращих досягнень
громадян, вітчизняних підприємств і
організацій у сфері екологічних ініціатив,
покращення показників стану джерел,
водойм та річок України, раціональне
використання водних ресурсів, дбайливе
ставлення до водних об’єктів, їх охорона і
відтворення, екологізація виробництва та
залучення «зелених інвестицій».
До конкурсної комісії надійшло більше
сотні робіт, більшість з яких мали цікаві,
новаторські
підходи
до
вирішення
екологічних проблем. Переможців вже
визначено (див. 29).

В якості регіонального партнера, ІСКМ
продовжив співпрацю з Міжнародним
центром
перспективних
досліджень
(МЦПД, м. Київ). МЦПД також ініціює в
усіх регіонах України серію громадських
обговорень, покликаних започаткувати
конституційний
процес
на
основі
якнайширшого суспільного залучення, як
це прийнято в демократичних країнах.
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Дискусійне обговорення на
громадській зустрічі

Основними спікерами на громадській
зустрічі були визнані фахівці в сфері
конституційного права Віктор Жердицький,
Тарас Стецьків, Сергій Кіщенко. На заході
піднімалися питання до обговорення щодо
налагодження функціонування незалежного
конституційного суду, децентралізації та її
впливу на конституційний процес у країні.
Результати
громадського
обговорення
мають бути внесені в проект нової
Конституції, створеної як компроміс між
різними суспільними групами та регіонами
України.

Віктор Жердицький, Тарас
Стецьків та Сергій Кіщенко
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КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
Показник

Прояв по рокам
2001-2014

2015

Розробка та видання навчальних посібників

11

-

Розробка та видання інформаційних
бюлетенів

38

1

Розробка та тиражування інших видань

12

5

64350

3700

22

2

Завершено проектів

21

3

Проведено конкурсів грантів для НДО

5

-

Підтримано проектів НДО

14

-

Проведено конкурсів для громадських
активістів та журналістів

3

1

Нагороджено переможців конкурсів для
громадських активістів та журналістів

18

13

Проведено заходів

109

6

Кількість учасників заходів

2200

155

Кількість статей/сюжетів в ЗМІ, що
висвітлювали діяльність ІСКМ

394

17

8

-

Розповсюдження власних видань (кількість
примірників)
Розпочато проектів

Проведено досліджень

РІЧНИЙ ЗВІТ ІСКМ | 2015 | 9

ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ІСКМ
Бюджет ІСКМ у 2015 році
Залишок коштів на початок 2015 року
Доходи ІСКМ у 2015 році
Витрати ІСКМ у 2015 році
Залишок коштів на кінець 2015 року
$ 105591

$ 79279
$ 60476

$ 34164

Показники за 2015 рік
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Доходи отримані у 2015 році
Гранти міжнародних донорських організацій
Благодійні пожертви громадян та бізнесу
Урядові організації
Пасивні доходи
$7 005

$591

$ 17 995

$ 80 000
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Видатки у 2015 році*
Проведення заходів
Заробітна плата персоналу та гонорари залучених фахівців
Тиражування навчальної літератури
Інші витрати

$ 4 049
$ 4 438

$ 22 432
$48 360

*Для реалізації ініціатив у 2015 році Інститутом соціокультурного менеджменту було
використано кошти, надані Фондом ім. Ч.С. Мотта, Міністерством екології та природних
ресурсів України, а також благодійні пожертви громадян та бізнесу.
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ВІДГУКИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Лист-подяка
від Комсомольської міської
ради Комунальний заклад
«Централізована бібліотечна
система
Полтавської
області» за поповнення
бібліотечних фондів.

ЗАПИТИ НА ВИДАННЯ
У 2015 році Інститутом соціокультурного менеджменту було
видано книгу «Школа громадської участі для розвитку
громади». Книга викликала неабиякий інтерес серед
представників третього сектору. Багато громадських діячів
захотіли отримати примірник даного видання.
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Телебачення

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗМІ
Відеосюжети, що вийшли в ефір на телеканалі «Кіровоград» (Кіровоградська
обласна державна телерадіокомпанія) та «КІТ» (Кіровоградського Інтернет
телебачення): 6 відеоматеріалів.

Лев Абрамов став гостем “Теми дня”
на телеканалі “Кіровоград”

Оксана Набока у гостях Кіровоградського Інтернет Телебачення

На Інтернет-ресурсах про діяльність ІСКМ у 2015 році зафіксовано 96
публікацій. Серед веб-сайтів можна виділити наступні: lacenter.org.ua,
lac.org.ua, youtube.com, tusovka.kr.ua, prostir.ua.

Друковані ЗМІ

Інтернет
На сторінках газет та журналів було надруковано 6 статей про діяльність ІСКМ.
Зокрема, у газетах «Україна-Центр», «Народне слово», «Маловиськівські вісті»
та у журналі «НДО-Інформ».

Кількість опублікованих
матеріалів
Телебачення – 6 відеосюжетів
Друковані ЗМІ – 11статей
Інтернет джерела – 96 публікацій
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Постійний розвиток, пізнання нового, розширення світогляду – те, що ІСКМ взяв за
основу у діяльності. Сучасний світ доволі мінливий і потребує людей, які
відповідають його швидкоплинному розвитку. Тож, ІСКМ не стоїть за межами
сучасності, а займає активну позицію розвитку в сучасному світі.

Співробітники ІСКМ у 2015
році відвідали такі заходи:
• Форум «Донбас - це
Україна» (5 липня 2015 року, м.
Слов’янськ, Донецька обл.)
(фото№ 1)
• «Громадські консультації
щодо проекту оновленої
Стратегії екологічної політики
в Україні» (9-10 липня 2015, м.
Миколаїв).

1
1

4

7

• Тренінг «Правила в’їзду та
перебування громадян України
у Польщі. Тренінг для
Українських НУО» (9-10
вересня 2015, м. Чернігів).
• Форум «Судова реформа та
громадянське суспільство в
Україні» (27-28 жовтня 2015
року, м. Київ) (фото№2,3)

2

• ІV Форум розвитку
громадянського суспільства
«Змінити себе, щоб змінити
країну» (19-20 листопада 2015
року, м. Київ) (фото№4, 5,6)

5

• «Регіональні голоси за
демократію» (10-11 грудня 2015,
м.Київ) (фото№ 7)
6

3
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ВИДАННЯ ІСКМ
Інститут соціокультурного менеджменту постійно розробляє та видає
навчальні посібники, інформаційні бюлетені та інші тематичні видання,
які є у нагоді громадським активістам як початківцям , так і діячам з
досвідом. Кожен виданий матеріал є науково обґрунтованим та
дослідженим. У виданнях висвітлюються особливості щодо розвитку
громад, створення Центрів місцевої активності, набуття соціального
капіталу громадськими активістами та ін.
Інформаційний бюлетень «НДО-Інформ» №1(51), 2015 р.
У номері представлені актуальні новини «Школи громадської
участі-2», інтерв’ю з відомими громадськими діячами м.
Кіровоград в статті «Центри місцевої активності –
альтернативний і ефективний інструмент вирішення проблем
громади», охарактеризовані аспекти роботи громадського
активіста із ЗМІ, а також висвітлено досвід успішної
волонтерської діяльності.

Першим, хто отримав книгу «Школа
громадської участі для розвитку громади» Леонід Жовтило (Учасник «Школи громадської
участі – 1» , ГО «Фонд розвитку ініціативи
громади», м. Мала Виска, Кіровоградська обл.),
який є одним з головних героїв книги.

Книга «Школа громадської участі
громади», 2015

для розвитку

Видання Інституту соціокультурного менеджменту у рамках
проекту «Школа громадської участі», за фінансової підтримки
Фонду ім.Ч. С. Мотта, ґрунтоване на теорії розвитку громад та
практичному досвіді учасників проекту. Книга буде корисна для
всіх, хто зацікавлений у розвитку закладів культури, локальних
громад та готовий до реальних перетворень.
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Звіт про діяльність ІСКМ у 2013-2014 роках
Звіт про діяльність Інституту соціокультурного менеджменту
у 2013-2014 роках ввібрав у себе інформацію особливості
роботи за два роки, висвітлює цікаві події, факти та
досягнення ІСКМ. Звіт опубліковано в українському та
англійському варіантах.

Activity Report 2013-2014
Activity Report of Institute of Socio-Cultural Management in 20132014. The report consists of information on work in two years,
interesting events, the facts and achievements of ISCM

Матеріали другої Національної конференції «Соціальна
анімація для розвитку культури та громад»
Конференція відбулася з 29 листопада по 1 грудня 2015 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.

Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»,
Каталог конкурсних робіт 2015 року
До збірки увійшли кращі роботи щорічного Всеукраїнського
конкурсу «До чистих джерел» 2015 року, спрямовані на
поліпшення стану джерел, водойм і річок України, раціональне
використання водних ресурсів, виховання дбайливого ставлення
громадян до водних об’єктів, їх охорони і відтворення шляхом
залучення широких верств населення до практичної
природоохоронної
роботи,
розвитку
громадських
природоохоронних ініціатив.
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ПРО ПРОЕКТ
«ШКОЛА ГРОМАДСЬКОЇ
УЧАСТІ»
«Школа громадської участі» – це школа
підготовки кадрів для громадського
сектору малих міст 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.

Проект «Школа громадської
участі» реалізується за
фінансової підтримки
Фонду імені Чарльза Стюарта
Мотта
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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.
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«ШКОЛА ГРОМАДСЬКОЇ
УЧАСТІ - 2»
«Школа громадської участі – 2» є
продовженням
на
2014-2015
рр.
однойменного
проекту
Інституту
соціокультурного менеджменту «Школа
громадської
участі»,
за фінансової
підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.

мають багаторічний досвід розвитку
громад. Також, в якості тренерів до
проведення тренінгових
сесій
були
залучені випускники першої Школи, які
охоче розповідали про те, як змінилося їх
життя після участі у проекті, діляться
своїм досвідом та історіями успіху з
Розпочавши роботу в 2014 році, «Школа розвитку громад.
громадської участі -2» розширила межі
своєї діяльності, до команди учасників У 2014 році для випускників першої
ввійшли активні громадські діячі з різних Школи було проведено тренінг «Розвиток
областей нашої країни, які потребують місцевих громад», а для учасників другої
удосконалення своїх навичок, підвищення Школи – три тренінги з «Анімації
професійної
компетентності
задля громадської діяльності». Засвоївши основу
успішної роботи у суспільстві, розвитку громадської діяльності, у 2015 році з
територіальних громад та створення учасниками було проведено наступні три
Центрів місцевої активності. Тренінгові тренінги, що мали вже практичне
сесії проводилися за участі провідних спрямування.
українських та міжнародних тренерів, які

РІЧНИЙ ЗВІТ ІСКМ | 2015 | 19

ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

2015 – рік можливостей, розвитку, дій.
Програма-максимум була задіяна в процесі підготовки нового покоління
громадських активістів, в рамках проекту «Школа громадської участі-2».
Відповідно, учасниками у 2015 році були пройдені наступні тренінги:
 Тренінг «Основні засади взаємодії ГО із ЗМІ. Типові помилки НДО»,
21-23 квітня 2015 року, м. Кіровоград

Колективне фото учасників тренінгу

Виконання практичних завдань,
передбачених тренінгом

Тренінгова сесія:
«Соціальний аспект
сучасного мистецтва»
Тренер – Марія
Гончар (випускниця
«Школи громадської
участі-1» (ШГУ-1),
художник, куратор
соціокультурних
проектів, м. Одеса)

Тренінгова сесія «Основні засади взаємодії ГО із ЗМІ. Типові помилки НДО. Практичні поради
щодо участі в телепрограмах місцевих телерадіокомпаній» . Тренери - Олена Кваша та Дарина
Романська (випускниці «ШГУ-1», Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія)
20 | 2015 | РІЧНИЙ ЗВІТ ІСКМ

ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тренінг «Залучення фінанчування з місцевих джерел (локальний
фандрейзинг», 26-28 травня 2015 року, м. Кіровоград

Колективне фото учасників тренінгу

Тренер - Руслан Краплич (громадська
організація «Фундація імені князівблагодійників Острозьких», м Рівне)

Виконання практичних завдань,
передбачених тренінгом

Тренінг « Польський досвід розвитку громад», 21-23 чеврня 2015 року, м.
Львів-Брюховичі

Колективне фото учасників тренінгу
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Тренери - Олена Хоткевич та Збігнев
Меруньськи (Центр активності
локальної, м. Варшава, Польща)

Виконання практичних завдань,
передбачених тренінгом

Статистичні підсумки дворічної дії проекту
«Школа громадської участі-2»:
•

Фінансова підтримка від Фонду ім. Ч.С. Мотта - $100 000;

• Кількість залучених коштів Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) з
місцевих джерел на дофінансування проекту - $17 808;
•

Залучено 39 громад з 16 областей України;

•

Проведено 7 тренінгів;

• Проведено підсумкову Другу Національну конференцію «Соціальна анімація для
розвитку культури та громад»;
•

Загальна кількість учасників заходів -188 осіб;

•

Учасниками Школи реалізовано 98 ініціатив;

•

Публікації в засобах масової інформації - 19 публікацій (статті, сюжети);

•

Публікації в мережі Інтернет - 133 публікації (новини, тематичні статті);

• Видано та розповсюджено три авторських видання ІСКМ, накладом у 3000
примірників.

Проект "Школа громадської участі-2" реалізований Інститутом соціокультурного
менеджменту за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.
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ДРУГА НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СОЦІАЛЬНА АНІМАЦІЯ ДЛЯ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ГРОМАД»
З 29 листопада по 1 грудня 2015 року у м. Львів пройшла підсумкова Друга Національна
конференція «Соціальна анімація для розвитку культури та громад » в рамках проекту
«Школи громадської участі – 2». Триденний захід, що об’єднав громадських діячів з
різних областей України задля обміну досвідом й пізнання нових можливостей
громадської діяльності.

До проведення тренінгових сесій були залучені провідні фахівці громадського сектору, а
також до трененрської команди долучилися випускники «Школи громадської участі – 1»:

Юрій
Трофименко
Центр «Ахалар»
м. Чернігів

Олена Кваша
Учасниця «Школи громадської
участі – 1»
Кіровоградська обласна
державна телерадіокомпанія
м. Кіровоград

Василь Полуйко
Західноукраїнський
ресурсний центр
м. Львів

Леонід Жовтило
Учасник «Школи
громадської участі – 1»
ГО «Фонд розвитку
ініціативи громади»,
м. Мала Виска,
Кіровоградська обл.

Андрій Круп’як
Товариство Лева
м. Львів

Станіслав Черногор
Учасник «Школи
громадської участі – 1»
КМГО «Фонд розвитку
ініціативи громади»
м. Краматорськ,
Донецька обл.
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На конференції розглядались наступні
питання:
• По «стежкам» Школи громадської участі-2»
(2014-2015);
• Досвід Західноукраїнського ресурсного
центру (ЗУРЦ) у розвитку місцевих громад;
• Проект «Моя громада – наш спільний дім»;
• Основи медіа грамотності;
• Платформа Добродєл як інструмент
аніматора;
• Досвід діяльності ГО інвалідів «Оберіг» з
розвитку громад;
• Як створити центр місцевої активності;
• Досвід з розвитку місцевих громад ГО
«Золоті роки»;
• Складні ситуації в громаді: робота з кейсстаді;
• Формування критичного мислення. Дилема
Фрейре;
• Децентралізація та її вплив на розвиток
місцевих громад. Роль громадських активістів
у цьому процесі;
• Громадська робота – хобі, що переросла в
професію;
• Робота
з
тілом
як
інструмент
взаєморозуміння;
• Специфіка взаємодії з регіональними
телерадіокомпаніями;
• Туризм як інструмент соціальної анімації
громади;
• «Школа життя» як інструмент розвитку
громади;
• ШАНС: Школа Активних Навиків Соціуму
як спосіб активізації громади.
Виступи на пленарних засіданнях, робота
на тренінгових сесіях, фотозвіт висвітлені у
виданні 2015 року – «Матеріали Другої
Національної
конференції
«Соціальна
анімація для розвитку культури та громад»
(див ст.16)
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 Тренінгова сесія «Складні ситуації в громаді: робота з кейс-стаді»
Модератор: Андрій Круп’як (Товариство Лева, м. Львів)

 Тренінгова сесія «Формування критичного мислення. Дилема Фрейре»
Модератор: Василь Полуйко (Західноукраїнський ресурсний центр, м. Львів)

 Тренінгова сесія «Робота з тілом як інструмент взаєморозуміння»
Модератор: Юрій Трофименко (Центр «Ахалар», м. Чернігів)
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 Тренінгова сесія «Децентралізація та її вплив на розвиток місцевих громад.
Роль громадських активістів у цьому процесі»
Модератор: Леонід Жовтило ( ГО «Фонд розвитку ініціативи громади», м. Мала
Виска, Кіровоградська область)

 Тренінгова сесія «Специфіка взаємодії з регіональними телерадіокомпаніями»
Модератор: Олена Кваша (Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія)

 Тренінгова сесія «Громадська робота – хобі, що переросла в професію»
Модератор: Станіслав Черногор (КМГО «Фонд розвитку ініціативи громади», м.
Краматорськ, Донецька область)
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ІНТЕРВ’Ю:
Думки про
«Школу громадської участі»
Наталя Винниченко
Громадська організація «Рада молодих вчених »
м. Суми
Проект «Школа громадської участі – 2», особисто для
мене, став початком нового напрямку діяльності в
моєму житті. Саме цей проект дав сильний поштовх і
динаміку особистого і професійного розвитку.
Повертаючись з чергового тренінгу в голові крутилося
безліч ідей, реалізовувати які вдавалося завдяки саме
навчанню на «Школі громадської участі – 2». Окрім
потужної фахової підтримки, цей проект - це ще і
можливість нових і цікавих знайомств, обміну
досвідом, організації співпраці та дискусії. Дуже
хочеться відзначити професіоналізм організаторів
школи, адже кожна зустріч залишала по собі лише
позитивні спогади та високий рівень засвоєних знань.
Толстік Микола
Громадська організація «Школа життя»,
с.Нова Чернещина, Сахновщинський район,
Харківська область
Хочу висловити найтепліші слова вдячності команді
ІСКМ за організовані заходи для громадських
активістів. Тренінги, практичні сесії, залучення
українських та міжнародних тренерів відкрили нові
можливості для мене та посприяли успішній роботі на
користь громади. Участь у цьому проекті – це
підвищення моєї професійної майстерності як
громадського активіста. Особисто для мене «Школа
громадської участі – 2» – це унікальна платформа, яка
дала механізми та стала дороговказом роботи для
розвитку громади. Я пишаюсь тим, що мав щастя бути
учасником цієї школи.
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Наталя Онипсенко
Громадська організація «Фонд розвитку ініціативи
громади, м. Мала Виска, Кіровоградська область
"Школа громадської участі 2" - це перш за все новий
досвід. Дуже вдало підібрана тренінгова програма - це
нові знання, ідеї та можливості. Ну і звичайно
організатори, тренери та учасники проекту - це люди,
які надихають та мотивують.

Володимир Дмитренко
Громадська організація «Центр розвитку дитини і сім’ї
«РОДІС», м. Комсомольськ, Полтавська обл.

Завдяки "Школі громадської участі-2" я отримав нові знання
з соціальної анімації у громаді, фандрейзінгу, розвитку
громади та налагодженню соціального капіталу, а також
особистісного розвитку. Це дало мені змогу більш
ефективно працювати задля розвитку м. Комсомольська.
Корисними виявилися також і нові знайомства з колегами з
усіх куточків України. Дякую ІСКМ за можливість взяти
участь в цьому проекті, та бажаю успіхів учасникам
наступної "ШГУ-3".
Єгор Нестеров
Благодійна організація «Горьківський фонд розвитку
громади», с. Горького, Дніпропетровська область
«Школа громадської участі - 2» асоціюється в мене зі
словом «розвиток», участь в проекті позитивно
вплинула на мій світогляд, я почав більш об’єктивно
мислити й бачити можливості для реалізації своїх
цілей.
Я отримав багато корисних інструментів,
методів щодо особливостей розвитку громади. Нові
знання та знайомства – це те, що подарувала мені
Школа. Тепер я маю багато контактів по всій Україні, і
навіть, закордоном. Я отримав позитивний досвід і
вважаю, що до участі у даному проекті необхідно
залучати все більше і більше людей.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
«ДО ЧИСТИХ ДЖЕРЕЛ»
року в рамках Міжнародного екологічного
форуму «Довкілля для України», до якої
буде
запрошено
багато
гостей,
представників органів влади, громадських
організацій, ЗМІ.

Інститутом
соціокультурного
менеджменту, за підтримки Міністерства
екології та природних ресурсів, було
оголошено щорічний Всеукраїнський
конкурс «До чистих джерел», який
тривав з 28 жовтня по 30 листопада
2015 року.
Метою заходу є популяризація найкращих
досягнень
громадян,
вітчизняних
підприємств і організацій у сфері
екологічних
ініціатив,
покращення
показників стану джерел, водойм та річок
України,
раціональне
використання
водних ресурсів, дбайливе ставлення до
водних об’єктів, їх охорона і відтворення,
екологізація виробництва та залучення
«зелених
інвестицій».
В
цьому
році
учасниками
конкурсу
стали
небайдужі до питань екології громадяни
всіх
вікових
категорій,
громадські
організації, державні установи, навчальні
заклади.
Загалом до Конкурсної комісії надійшло
124 роботи, серед яких було визначено
13 переможців. Всі учасники отримають
пам'ятні дипломи та нагороди від
оргкомітету
Конкурсу.
Церемонія
нагородження відбудеться в квітні 2016

Переможців всеукраїнського конкурсу «до
чистих джерел» у 2015 році було
визначено в таких номінаціях:
I. Представники місцевої державної
адміністрації, інститутів громадянського
суспільства (12 робіт);
II. Колективи земле- і водокористувачів (24
роботи);
III. Екологічні товариства і гуртки
загальноосвітніх,
вищих,
професійнотехнічних
навчальних
закладів
та
позашкільних закладів (69 робіт);
IV. Окремі групи громадян, громадяни
(індивідуальні учасники) (19 робіт).
В кожній номінації було визначено по три
переможця.
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Кількість робіт схвалених до нагороди (за
номінаціями)
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ПАРТНЕРИ ІСКМ
Центр активності локальної
www.cal.org.pl/

The European Community Organizing Network
www.econnet.eu/

Кіровоградське інтернет телебачення
www.youtube.com/channel/UChd66iXXJkrgPNioABzpijA
www.facebook.com/kitonlinetv/timeline

Фундація імені князів-благодійників Острозьких
www.fundraising.org.ua/

Центр підтримки громадських і культурних
ініціатив «Тамариск»
www.tamarisk.org.ua/
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КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
Адреса офісу:
офіс №1 (2 поверх), вул. Гайдара, 75-а, 25026, м. Кіровоград, Україна
Адреса для листування:
Інститут соціокультурного менеджменту
а/с 4/30
м. Кіровоград
25006
Електронна пошта:
adm.iscm@gmail.com
Веб-ресурси ІСКМ:
“Центри місцевої активності України”
www.lacenter.org.ua
“Історії успіху діяльності НДО у соціокультурній
сфері” www.lac.org.ua
Соціальні мережі:
Facebook:
Інститут соціокультурного менеджменту:
www.facebook.com/pages/Інститут-соціокультурного-менеджменту
Центри місцевої активності України:
www.facebook.com/groups/adm.iscm
Instagram: ISCM (NGO.ISCM)
# ISCM #ІСКМ #розвиток_громад #Школа_громадської_участі_2
Skype: ngо_iscm
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