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ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні колеги!
2018 рік для Інституту соціокультурного
менеджменту став роком, який був насичений
важливими подіями, що дозволили нам
зробити багато корисних справ.
Якщо коротко, їх можна охарактеризувати
трьома словами – анімація, децентралізація і
діджиталізація. Саме за такими тематичними
напрямками розвивалася наша діяльність у 2018
році.
Нам вдалося зробити багато нових продуктів, які
знайшли визнання у наших клієнтів. Залучити до
нашої роботи досвідчених фахівців з відомих
громадських організацій. А також, що на нашу
думку, є дуже важливим – залучити
представників бізнесу, які мали змогу надавати
консультаційну підтримку в реалізації
громадських ініціатив на локальному рівні, саме
чим і займається наша організація протягом цих
останніх років.
Маємо надію, що наша діяльність була корисною
для суспільства, а на скільки - ви можете зробити
висновок, прочитавши цей звіт.

ЛЕВ АБРАМОВ
Президент Інституту
соціокультурного менеджменту
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НАША МІСІЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМКИ РОБОТИ

Інститут соціокультурного
менеджменту (ІСКМ) –
є неполітичною, некомерційною,
нерелігійною, недержавною громадською
організацією, яка виникла в 2000 році, а в
2001 році була офіційно зареєстрована.

Місія
Сприяння демократичній трансформації
українського суспільства шляхом
підтримки розвитку місцевих громад,
незалежного інформаційного простору та
інтеграційних процесів на локальному
рівні.
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Основними напрямками діяльності:
• освітній;
• інформаційний;
• дослідницький.
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.
Основні тематичні пріоритети ІСКМ:
• розвиток громад;
• трансформація закладів культури в
Центри місцевої активності;
• розвиток демократичних процесів;
• сприяння євроатлантичній інтеграції
України.

Керуючі принципи:
• головна мета – розвиток громад;
• під розвитком громад ми бачимо
розвиток людей;
• індикатором виміру розвитку людей є
рівень соціального капіталу;
• рівень соціального капіталу – це
рівень довіри між людьми;
• наш шлях – підтримка місцевих
ініціатив
через
Центри
місцевої
активності;
• технологія – соціальна анімація;
• для того, щоб соціальна анімація
ввійшла в життя громад, ми навчаємо
громадських активістів.
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КОЛЕКТИВ ІСКМ

Колектив Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ) – це команда
досвідчених фахівців, які спеціалізуються на вирішенні соціокультурних
потреб громадськості. Кожен співробітник відданий справі та є важливою
частиною в загальній роботі організації.

ЛЕВ АБРАМОВ
Директор

АНАСТАСІЯ ШЕВЧЕНКО
Асистентка проектів

ВІКТОРІЯ ВДОВЕНКО
Наукова консультантка
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ЛІОНІЛА КОДРИК
Бухгалтерка

ОЛЕКСАНДРА БУР’ЯНЕНКО
Асистентка проектів (2018 р.)

ЛІЛЯ ПОСТОЛАТІЙ
Волонтерка

ОКСАНА НАБОКА
Координаторка проектів

ОКСАНА ГУР’ЯНОВА
Наукова консультантка

ВЛАДИСЛАВ ВДОВЕНКО
Волонтер

ЗАЛУЧЕНІ ЕКСПЕРТИ
У 2018 році ІСКМ до проведення заходів в рамках проектів було
залучено вітчизняних та міжнародних експертів, які передавали
учасникам свій досвід, інструменти залучення громадян, бачення
розвитку громад.

ВАЛЕРІЙ ЛУЦ

Діджитал-агенство «Be Famous
Studio», м. Київ, Україна.

ОЛЕНА КВАША

ПАТ НСТУ «Кіровоградська
регіональна дирекція», м.
Кропивницький, Україна.

ЗБІГНЄВ МЄРУНСЬКИ

ГО «Центр активності локальної»,
м. Варшава, Польша.

АННА МІОДИНСЬКА
Монопольським
інститутом культури,
м. Краков, Польша.

РУСЛАН КРАПЛИЧ
ГО «Фундація князів благодійників
Острозьких», м. Рівне, Україна.

ЛЕОНІД ЖОВТИЛО

ГО «Фонд розвитку ініціативи
громади», м. Мала Виска,
Кіровоградська область, Україна.

ОЛЕНА КОЧАНОВА

ГО «Персона» м. Павлоград,
Дніпропетровська
область, Україна.

АНДРІЙ НЕЧИПОРУК
ГО «Товариство Лева»,
м. Львів, Україна.

ІРИНА ТАРАН

ГО «Жіночі ініціативи»
м. Пирятин, Полтавська
область, Україна.

АНДРІЙ КРУПЯК

ГО «Товариство Лева»,
м. Львів, Україна.
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2018 РОКУ
У 2018 році ІСКМ було здійснено реалізацію 4 проектів, в рамках
яких проведено 24 заходи.

2

1

3

ФОКУС-ГРУПИ

КРУГЛИЙ СТІЛ

КОМУНІКАТИВНІ
ЗУСТРІЧІ

15

1

2

ТРЕНІНГІВ

РЕГІОНАЛЬНА

НАЦІОНАЛЬНІ

КОНФЕРЕНЦІЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ

Учасниками заходів стали 526 осіб:
30 осіб взяли участь у фокус-групах;

11 осіб взяли участь у круглих столах;
40 осіб взяли участь у регіональній конференції;
81 особа взяла участь у національних конференціях;
41 особа взяла участь у комунікативних зустрічах;
323 особи взяли участь у тренінгах.
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Соціальна анімація як технологія розвитку громад
31 січня 2018 року представників ІСКМ було запрошено на
відкриття «Школи громадського аніматора» ГО «Олександрійський
гендерний інформаційний центр» (м. Олександрія Кіровоградської
області). На заході Лев Абрамов виступив з промовою щодо
розвитку громад через технологію соціальної анімації.

Круглий стіл «Актуальна освіта»
7 лютого 2018 року у м. Кропивницький в рамках проекту ІСКМ
«Залучення через освіту» пройшов круглий стіл «Громадянська
освіта жінок локальних громад», де йшла мова про розробку
актуальної програми навчання громадянській освіті жінок
невеличких міст та сіл, а також, як використати заклад культури як
платформу для розвитку.

Регіональна конференція «Реформа
децентралізації: досвід, перспективи і значення
для сталого розвитку територіальних громад»
З 15 по 17 березня 2018 року у м. Кропивницький ІСКМ було
проведено регіональну конференцію «Реформа децентралізації: досвід,
перспективи і значення для сталого розвитку територіальних громад»
в рамках проекту «Інформаційна підтримка реформування місцевого самоврядування». На конференцію
було запрошено діячів культури, активістів, представників громадських організацій м. Кропивницького та
Кіровоградської області.

Тренінги «Громадянська освіта жінок місцевих
громад»
23-25 (1 група) та 26-28 (2 група) квітня 2018 року у м. Львів
ІСКМ було проведено тренінги в рамках проекту «Залучення через
освіту». Тренерами на тренінгу виступили Леонід Жовтило (м. Мала
Виска, Кіровоградська область) та Олена Кочанова (м. Павлоград,
Дніпропетровська область), які на основі досліджень ІСКМ розробили
відповідну навчальну програму «Громадянська освіта жінок місцевих громад», що складалася із 7
тематичних блоків. Учасницями тренінгу стали жінки із малих міст та сіл України - працівниці закладів
культури, громадські активістки, представниці ОТГ.
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Національна конференція «Можливості закладів
культури в громадянській освіті жінок місцевих
громад»
З 30 травня по 01 червня 2018 року у м. Львів було проведено
Національну конференцію «Можливості закладів культури в
громадянській освіті жінок місцевих громад» в рамках проекту
«Залучення через освіту», метою якої було обговорення проблем,
змісту, методів і перспектив роботи установ культури з жінками для
формування громадянської свідомості жінок і підвищення рівня їх участі в громадській діяльності на
місцевому рівні.

Тренінги «Анімація громадської діяльності» в
рамках проекту «Участь через залучення»
18-20 (1 група) та 21-23 (2 група) червня 2018 року в м. Київ було
проведено тренінг «Анімація громадської діяльності» у раках
проекту «Участь через залучення». Участь у навчанні взяли 40
громадських активістів та представників закладів культури із всієї
України. На тренінгу учасники вивчали основи сутність соціальної
анімації у розвитку громад, створення центрів місцевої активності на
базі закладів культури, підвищили комунікативну компетентність.

Тренінги «Анімація громадської діяльності» в
рамках проекту «Школа громадської участі»
24-26 (1 група) та 27-29 (2 група) липня 2018 року в м. Львів в рамках
проекту «Школа громадської участі-4» пройшов перший етап
навчання для учасників проекту, а саме тренінг «Анімація
громадської діяльності». У тренінгу взяли участь 20 громадських
активістів. На тренінгу учасники вивчали та засвоїли інструменти
розвитку громад, зокрема, технологію соціальної анімації, методику
«Дослідження шляхом участі», основи успішної комунікації через дискусію та самопрезентацію.

Тренінги «Діяльність громадських активістів в
умовах децентралізації»
11-13 (1 група) та 17-19 (2 грудня) вересня 2018 року у м. Львів для
учасників проекту «Участь через залучення» проведено другий етап
навчання, а саме тренінг «Діяльність громадських активістів в умовах
децентралізації». На тренінгу учасники отримали корисну
інформацію, зокрема, дізналися про історичні аспекти реформування
адміністративно-територіального устрою Європейських держав та
України, закони та нормативні акт з децентралізаційного законодавства України. Також учасники засвоїли
багато корисних методик діяльності в громаді в умовах децентралізації, наприклад, опанували методику
«Картування громади».
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Тренінги «Польський досвід розвитку громад»
В рамках другого навчального етапу для кожної з двох груп
учасників проекту «Школа громадської участі-4» було проведено
тренінги «Польський досвід розвитку громад». Тренінги
проводилися 5-7 жовтня 2018 року в м. Львів. Польські колеги
ІСКМ Збігнєв Меруньски та Анна Міодинська розповіли учасникам
як займатися розвитком громад за допомогою методики «АВСD»,
акцентували увагу на тому, що в громаді варто працювати у системі
взаємодії «Співробітництво + цілі + ресурси», надали інструменти адвокаційної діяльності в громаді.

Тренінги «Залучення фінансування з місцевих
джерел»
В рамках другого навчального етапу для кожної з двох груп
учасників проекту «Школа громадської участі-4» було проведено
тренінги «Залучення фінансування з місцевих джерел». Тренінги
проводилися 5-7 жовтня 2018 року в м. Львів. Учасники ШОУ-4
опанували мистецтво залучення коштів, а допоміг їм у цьому Руслан
Краплич. Наприклад, учасники практично засвоїли як ефективно
представити свою організацію перед потенційними донорами, формулу життєздатності громадської
організації тощо.

Тренінги «Розвиток громадських ініціатив в
епоху діджиталізації»
5-7 (1 група) та 27-29 (2 група) листопада 2018 року у м. Київ в
рамках проекту «Участь через залучення». Тренерами на заході
стали експерти діджитал-агенства «Be Famous Studio» За час
навчання на учасники оволоділи майстерністю створення цікавого
контенту, навчилися моделювати прототипи візуальних карт сайтів
для громадських організацій та закладів культури, зрозуміли як
працювати над технічним заданням із створення цифрового проекту, розібралися в сукупності
різноманітних мобільних додатків, отримали багато digital-інструментів та корисних порад.

Тренінг для тренерів
З 18 по 22 листопада 2018 року ІСКМ провів тренінг для
тренерів (ТоТ) в рамках проекту «Школа громадської участі-4»
за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Тренерами на
заході виступили представники ГО «Товариство Лева» Андрій
Круп’як та Андрій Нечипорук. Під час навчання учасники
оволоділи методикою проведення тренінгу, усвідомили сутність
навчання дорослих, підвищили організаторські вміння, отримали
авторські мануали від тренерів для власної тренерської діяльності.
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Четверта національна конференція «Соціальна
анімація для розвитку культури та громад»
3 15 по 17 грудня 2018 року у м. Львів було проведено Четверту
національну конференцію «Соціальна анімація для розвитку
культури та громад» в рамках проекту «Школа громадської участі4» (ШОУ-4) за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Участь
у заході взяли громадські активісти з 13 областей України.
Програма конференції вирізнялася динамічною насиченістю панельна дискусія та тренінгові сесії від
практиків громадського сектору. Панельна дискусія «Соціальна анімація для розвитку культури та
громад: локальний досвід» - жива дискусійна панель, участь у якій взяли учасниці ШОУ-4 Білик Іванна,
Анжела Марку, Віра Савка та Любов Кан. Навчальна частина конференції полягала у проведенні
тренінгових сесій для кожної з двох груп учасників проекту. Тренінгові сесії «Розробка соціального
проекту» провів Андрій Круп’як, представник ГО «Товариство Лева». Тренінгові сесії «Телевізійні
формати для висвітлення громадських ініціатив у регіональних ефірах» провела Олена Кваша,
випускниця ШОУ-1. Участь у конференції також взяли випускники попередніх «Шкіл громадської
участі». Урочиста мить конференції – вручення сертифікатів, які затверджують участь у Четвертій
національній конференції «Соціальна анімація для розвитку культури та громад» в рамках «Школи
громадської участі-4».

Комунікативні зустрічі
В рамках проекту «Участь через залучення» ІСКМ провів три
комунікативні зустрічі у м. Олександрія, с. Березівка та смт.
Павлиш Кіровоградської області. 11 травня 2018 року у м.
Олександрія під час зустрічі з цільовою групою проекту було
обговорено тему організаційного розвитку, учасники отримали
від ІСКМ методичний посібник «Стратегічне планування
діяльності НДО» як інструмент ефективної роботи у громаді.
28 червня 2018 року у с. Березівка мова йшла про розвиток громади в умовах новоствореної ОТГ. 7
серпня 2018 року у смт. Павлиш із жителями громади було обговорено труднощі, що спіткають їх в
умовах децентралізації, представники ІСКМ надали рекомендації щодо підвищення рівня громадської
активності та можливостей розвитку громади.
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

Бюджет ІСКМ у 2018 році
$200 812

$187 532

$30 003

$16 723

Залишок коштів
на початок року

Доходи

Витрати

Залишок коштів
на кінець року

Річний звіт 2018 | 13

$164 974 – Гранти міжнародних
донорських організацій

ДОХОДИ*

$31 654 – Благодійні пожертви громадян
та бізнесу
$4 184 – Пасивні доходи

$94 984 – Проведення заходів
$49 689 – Заробітна плата персоналу та
гонорари залучених фахівців

ВИТРАТИ*

$42 862 – Інші витрати

* Для реалізації заходів у 2018 році Інститутом соціокультурного менеджменту було використано
кошти, надані Фондом ім. Ч.С. Мотта, Європейським Союзом, Інститутом економічних досліджень та
політичних консультацій, Європейською правдою, USAID/ENGAGE, Pact Україна, а також за рахунок
благодійних пожертв громадян та бізнесу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Кількісні показники діяльності Інституту соціокультурного
менеджменту (прояв за роками)
Показники

2001-2016

2017

2018

Розробка та видання навчальних посібників

9

-

1

Розробка та видання інформаційних бюлетенів

42

1

3

Розробка та тиражування інших видань

26

3

6

Завантаження електронних версій видань на веб-ресурсах
(за даними сайтів: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, prostir.ua)*

127951

6205

17086

Розповсюдження друкованих версій видань

69050

1000

–

Індекс бібліографічних посилань на видання ІСКМ (за
даним Google-Академії)

84

14

5

Розпочато проектів

25

2

2

Завершено проектів

24

1

2

Проведено конкурсів грантів для НДО

5

-

-

Підтримано проектів НДО

14

-

-

4

-

-

31

-

-

9

1

1

Проведено заходів

122

20

24

Кількість учасників заходів

2498

340

522

Кількість статей у традиційних ЗМІ (газети, журнали)

332

7

8

Кількіст сюжетів, випущених у теле/радіо ефірах

81

6

1

Кількість інформаційних матеріалів у мережі Інтернет
(інформаційні сайти, соціальні мережі, відеохостинг
YouTube)

976

113

514

156664

15675

33006

Проведено конкурсів для громадських активістів та
журналістів
Нагороджено переможців конкурсів для громадських
активістів та журналістів
Проведено досліджень

Кількість відвідувачів сайтів ІСКМ: iscm.org.ua,
lacenter.org.ua, www.lac.org.ua*
*Показник вимірюється з 2010 року
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ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕДІА

У 2018 році діяльність ІСКМ
висвітлювалася у 523 публікаціях
у традиційних ЗМІ та мережі Інтернет
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472 публікації
на інформаційних сайтах
у мережі Інтернет
таких як day.kyiv.ua,
rubryka.com, iscm.org.ua,
lacenter.org.ua,
lac.org.ua, prostir.ua тощо.

1 телесюжет
«Досліджували проблеми»
в рамках програми новин на
телеканалі «Контакт-ЛТД»,
м. Олександрія,
Кіровоградська обл.

8 статей
в традиційних ЗМІ
таких «Герцаївська газета»,
Ярмолинецька р-на газета
«Вперед», Новобузька р-на газета
«Вперед», Газета «Лубенщина»
тощо.

42 відеоролики
на YouTube каналі ІСКМ
Інтерв’ю з учасниками
освітніх проектів ІСКМ,
відео-звіти з проведених
заходів тощо.

Регулярне інформування про діяльність ІСКМ відбувається
на веб-ресурсах організації
iscm.org.ua, lacenter.org.ua, lac.org.ua
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ВИДАННЯ

У 2018 році ІСКМ було підготовлено 10 видань, зокрема,
посібник із тренінговою програмою, інформаційні
бюлетені, матеріали конференцій, матеріали круглих
столів, публікації річного звіту за 2017 рік.
Видання стануть у нагоді кожному громадському
активісту в процесі розвитку громад та активізації
громадянського суспільства на локальному рівні.
Варто відзначити, що видання ІСКМ користуються
попитом серед працівників наукової сфери, які
використовують матеріали видань у написанні наукових
робіт: статей, досліджень, методичних збірників та ін.

За даним Google-Академії індекс бібліографічних посилань на видання ІСКМ
становить – 103 посилання.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jqa7jsAAAAAJ&hl=uk#d=gsc_md_hist

Індекс є ключовим показником, що широко використовується в усьому світі для оцінки
роботи у науковій сфері, відображає кількість посилань на видання.
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Матеріали конференції «Реформа децентралізації: досвід,
перспективи і значення для сталого розвитку територіальних
громад». - Кропивницький: ІСКМ, 2018. – 76 с
Видання розроблене за результатами проекту «Інформаційна підтримка
реформування місцевого самоврядування» (див. ст. 32).
У виданні висвітлено наступні питання, що були розглянуті на конференції:
• Децентралізація на Кіровоградщині: можливості та виклики;
• Роль закладів культури в умовах децентралізації;
• Як навчитись домовлятися, використовуючи відновний підхід;
• Розвиток громадських ініціатив в епоху діджиталізації;
• Методологія залучення громадських активістів до процесу планування розвитку ОТГ.

Матеріали національної конференції «Можливості закладів
культури в громадянській освіті жінок для розвитку
локальної демократії». – Кропивницький: ІСКМ, 2018. – 36 с.
Видання розроблене за результатами проекту «Залучення через освіту» (див. ст.29).
У виданні висвітлено наступні питання, що були розглянуті на конференції:
• Роль закладів культури в громадянській освіті;
• Методика проведення освітніх заходів;
• Діяльність громадських активісток в епоху діджиталізації суспільства.
Матеріали конференції стануть у нагоді жінкам , які є громадським активістками,
керівницями та працівницям закладів культури, а також усім небайдужим до
реформування закладів культури, вирішення соціальних проблем, покращення життя
територіальних громад та для розвитку локальної демократії.

Матеріали Четвертої національної конференції «Соціальна
анімація для розвитку культури та громад». – Кропивницький:
ІСКМ, 2018. – 36 с.
Видання розроблене за результатами проекту «Школа громадської участі - 4» (див.
ст.23).
У виданні висвітлено наступні питання, що були розглянуті на конференції:
• Соціальна анімація для розвитку культури та громад: локальний досвід;
• Розробка соціального проекту;
• Телевізійні формати для висвітлення громадських ініціатив у регіональних ефірах;
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.
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ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНІ «НДО-ІНФОРМ»

«НДО-Інформ» №1 (54). – Кропивницький: ІСКМ, 2018. – 13 с.
Випуск бюлетеню «НДО-Інформ» №1 (54) присвячений жінкам, які досягли успіху
в громадській діяльності, активно працюють на користь своєї громади і передають
свій досвід іншим. Видання розроблено в рамках проекту «Залучення через освіту».
У номері представлено такі матеріали:
• Залучення через освіту: велика справа розпочинається з маленьких кроків і
довіри;
• Жінки, як рушійна сила демократичних змін в Кіровоградському регіоні;
• Бібліотека, як центр громади;
• Ірина Таран: «Мотивують мене люди»;
• «Дім там, де родина»;
• Будинок культури для жінки.

«НДО-Інформ» №2 (55). – Кропивницький: ІСКМ, 2018. – 20 с.
Випуск бюлетеню «НДО-Інформ» №2 (55) ілюструє життя проекту «Участь через
залучення», в рамках якого і був розроблений. Ви познайомитеся з учасниками та
учасницями проекту та їх діяльністю, добрими справами, які вони роблять у своїх
місцевих громадах.
У номері представлено такі матеріали:
• Змінюючи себе та громади – будуємо відповідальне суспільство;
• Соціальна анімація як технологія розвитку громад;
• Леонід Жовтило: «Інструменти, що створюють можливості для розвитку громад;
• Як підготувати юних соціальних аніматорів до роботи у громаді;
• Можливості і загрози сучасних бібліотек;
• Залучення через участь: ефективне управління майном у багатоквартирних будинках;
• Бібліотека – територія успіху;
• Рецепт щастя Смизької громади та інші.

«НДО-Інформ» №3 (56). – Кропивницький: ІСКМ, 2018. – 17 с.
Випуск бюлетеню «НДО-Інформ» №3 (56), 2018 присвячений проекту «Школа
громадської участі-4», що фінансується фондом ім. Ч. С. Мотта.
У номері представлено такі матеріали:
• «Школа громадської участі-4»: підсумки першого року навчання;
• Освіта не має вікових меж;
• Валентина Чугуєвець: «Я приїхала з Донбасу і хочу бути корисною для своєї
країни»;
• Speaking club у Новому Бузі Миколаївської області;
• Школа громадського аніматора – імпульс до змін;
• Знайомство мешканців міста із сучасним українським кіно, режисерами, артистами;
• Бібліотека – скарб для громади;
• Соціальна анімація в житті місцевої громади;
• Сучасний погляд на бібліотеку.
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МАТЕРІАЛИ КРУГЛИХ СТОЛВ

Тренінгова програма «Громадянська освіта жінок місцевих
громад». – Кропивницький: Інститут соціокультурного
менеджменту (ІСКМ), 2018. – 68 с
У виданні представлено програму тренінгу «Громадянська освіта жінок
місцевих громад», що розроблена за концепцією Інституту соціокультурного
менеджменту в рамках проекту «Залучення через освіту». Програма тренінгу
складається з чотирьох тематичних модулів. Кожен модуль має теоретичну
складову та її практичне закріплення, шляхом виконання учасниками тренінгу
різноманітних вправ та завдань. Цільова аудиторія – жінки територіальних
громад. Платформа для проведення заходів за програмою: заклади культури і
освіти. Програма апробована та адаптована до потреб жінок сільських громад та
жінок громад малих містечок.

Матеріали круглих столів Європейський погляд на зміни в
громадах: матеріали круглих столів. – Кропивницький: ІСКМ,
2018. – 64 с.
У виданні зібрані матеріали круглих столів “Європейський погляд на зміни в
громадах”, які були проведені ІСКМ в рамках проекту “Інформаційна підтримка
реформування місцевого самоврядування” з липня по грудень 2017 року. Заходи
проходили в громадах Кіровоградської області.

РІЧНІ ЗВІТИ
Річний звіт ІСКМ за 2017 рік (укр.). Кропивницький: ІСКМ, 24 с.
У даному звіті представлено аналіз роботи Інституту
соціокультурного менеджменту (ІСКМ) у 2017 році, а саме:
головні події, кількісні показники, фінансова звітність,
інституційний розвиток, проекти, видання, партнери.

Annual report iscm 2017 (eng.). –
Kropyvnytskyi: ISCM, 24 с.
This report present an analysis of work of the Institute of
Socio-Cultural Management (ISCM) in 2017: main events,
quantitative indices, financial report, publication of ISCM,
institutional development, partners.
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ПРОЕКТИ
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Проект «Школа громадської участі-4»

Це школа підготовки кадрів для громадського сектору
малих міст і сіл, куди на конкурсній основі відібрані люди,
які живуть на території громади, мають бажання отримати
знання, вміння і навички з питань розвитку місцевої
громади.
Проект реалізутся Інститутом соціокультурного
менеджменту за фінанової підтрики Фонду ім. Ч.С.Мотта.
Тривалість проекту: 1 січня 2018 року - 31 грудня 2019
року.
Географія проекту: Україна.
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Заходи, реалізовані в рамках проекту у
2018 році
Інформування
• Оголошено новину про початок проекту «Школа громадської
участі-4» (квітень, 2018 року);
• Оголошено конкурс на участь у навчальних компонентах «Школи
громадської участі-4». Прийом анкет тривав до 15 травня 2018 року.
• Оголошено конкурс на участь у «Тренінгу для тренерів» для
випускників освітніх проектів ІСКМ (вересень-жовтень, 2018 року);

Навчання
• Проведено тренінг «Анімація громадської діяльності» для першої
групи учасників (24-26.07.2018, м.Львів);
• Проведено тренінг «Анімація громадської діяльності» для другої
групи учасників (27-29.07.2018, м.Львів);
• Проведено тренінг «Польський досвід розвитку громад» для
першої групи учасників (5-6.10.2018, м.Львів);
• Проведено тренінг «Польський досвід розвитку громад» для другої
групи учасників (6-7.10.2018, м.Львів);
• Проведено тренінг «Залучення фінансування з місцевих джерел»
для другої групи учасників (5-6.10.2018, м.Львів);
• Проведено тренінг «Залучення фінансування з місцевих джерел»
для першої групи учасників (6-7.10.2018, м.Львів);
• Проведено тренінг для тренерів для учасників освітніх проектів
ІСКМ (18-22.11.18, м. Львів);
• Проведено Четверту національну конференцію «Соціальна
анімація для розвитку культури та громад» за підсумками першого
етапу проекту (15-17.12.18, м.Львів).

Видання
• Видано матеріали Четвертої національної конференції «Соціальна
анімація для розвитку культури та громад» (електронна версія)
https://iscm.org.ua/uk/2018/12/29/materialy-chetvertoyi-natsionalnoyikonferentsiyi-sotsialna-animatsiya-dlya-rozvytku-kultury-ta-gromad/
• Видано бюлетень «НДО-Інформ» №3 (56), 2018 (електронна версія)
https://iscm.org.ua/uk/2018/12/29/ndo-inform-3-56-2018/
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Результати реалізації проекту за 2018 рік

Кількісні показники
• Фінансова підтримка від Фонду ім. Ч.С. Мотта – $90 000;
• Кількість залучених коштів Інститутом соціокультурного
менеджменту (ІСКМ) з місцевих джерел на дофінансування проекту –
$31 383;
• Залучено 32 громади з 13 областей України;
• Проведено 7 тренінгів та Четверту національну конференцію
«Соціальна анімація для розвитку культури та громад»;
• Загальна кількість учасників заходів – 137 осіб;
Активність учасників проекту
Учасниками «Школи громадської участі» реалізовано 196 ініціатив з
використанням інструментів отриманих в рамках проекту та залучено
близько 5 532 громадянина.
Зокрема, У 2018 році учасниками «Школи громадської участі-4»
реалізовано 159 ініціатив у 21 громаді України, до яких було залучено
4931 людину (дані отримані з анкетування учасників на тренінгах та
моніторингу поширення їх активності через інтернет ресурси).
Випускниками попередніх Шкіл проекту реалізовано 37 ініціатив,
участь у яких взяло 601 особа. Статистика по реалізованим ініціативам
випускників проекту дана частково, оскільки ми не можемо всіх
опитати.
Висвітлення діяльності за проектом
Під час реалізації проекту велося регулярне інформування
громадськості про хід реалізації проекту на веб-ресурсах організації.
Загальна кількість здійснених публікацій на інформаційних сайтах та у
соціальних мережах – 95 публікацій.
У традиційних ЗМІ про діяльність проекту було представлено у 4
статтях (газети):
• «Діяльність ГО «Флокс» багатогранна», Новобузька районна газета
“Вперед” №71 (11486), 15 вересня 2018 р. Миколаївська обл.;
• «Invatam a trai in Europa» №43 (1319), 26 жовтня 2018 року
Чернівецька обл.;
• «Scoala de inovare a bibliotecilor», «Gazeta de Herta» №45 (1321), 9
листопада 2018 року Чернівецька обл.;
• «Розвиток громади на основі ресурсів», Ярмолинецька районна
газета “Вперед”, 22 листопада Хмельницька обл..
Для висвітлення інформації за проектом використовуються наступні
веб ресурси, зокрема, сайти організації (www.iscm.org.ua,
www.lacenter.org.ua, www.lac.org.ua), національні інформаційні
портали, сторінки та групи у соціальних мережах.
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Проект «Участь через залучення»

Проект спрямований на залучення громадян до активного суспільного
життя на локальному рівні в умовах децентралізації, шляхом активізації
роботи неформальної мережі локальних громадських активістів
(соціальних аніматорів) та інформаційного обміну між ними.
Тривалість проекту: 15.01.2018 – 15.07.2019
Проект реалізутся Інститутом соціокультурного менеджменту в рамках
«Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
здійснюється Pact в Україні.
Географія проекту: Україна.
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Заходи, реалізовані в рамках проекту у
2018 році
Інформування
• Інформування суспільства про початок проекту (січень 2018 р.);
• Оголошено конкурс на участь у навчальних компонентах проекту
«Участь через залучення»;
• Інформування суспільства про реалізацію проекту протягом всього
року.

Комунікаційні заходи
• Проведено комунікативну зустріч у м. Олександрія
Кіровоградської області (11 травня 2018 р.);
• Проведено комунікативну зустріч у с. Березівка
Олександрійського р-ну Кіровоградської області (28 червня 2018 р.);
• Проведено комунікативну зустріч у смт. Павлиш Онуфріївського
р-ну Кіровоградської області (07 серпня 2018 р.).

Навчання
• Проведено тренінг «Анімація громадської діяльності» для
першої групи учасників проекту (18-20 червня 2018 р.);
• Проведено тренінг «Анімація громадської діяльності» для другої
групи учасників проекту (21-23 червня 2018 р.);
• Проведено тренінг «Діяльність громадських активістів в умовах
децентралізації» для першої групи учасників проекту (11-23
вересня 2018 р.);
• Проведено тренінг «Діяльність громадських активістів в умовах
децентралізації» для другої групи учасників проекту (17-19 вересня
2018 р.);
• Проведено тренінг «Розвиток громадських ініціатив в епоху
діджиталізації» для першої групи учасників проекту (5-7 листопада
2018 р.);
• Проведено тренінг «Розвиток громадських ініціатив в епоху
діджиталізації» для другої групи учасників проекту (27-29
листопада 2018 р.).

Видання
• ІСКМ було розроблено три навчальні програми, методологію яких
передає учасникам на заходах, що проводяться в рамках проекту.
• Видано бюлетень «НДО-Інформ» №2 (55), 2018 (електронна версія)
https://iscm.org.ua/uk/2018/12/24/informatsijnyj-byuleten-ndo-inform-255-2018/
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Результати реалізації проекту за 2018 рік

Кількісні показники
• Бюджет проекту: $99 904;
• Залучено 44 громади з 16 областей України;
• Проведено 6 тренінгів (по три тренінги для кожної з груп учасників
проекту) та дві комунікативні зустрічі;
• Загальна кількість учасників заходів – 181 особа.

Активність учасників проекту
• Налагоджена горизонтальна взаємодія учасників проекту;
• Учасниками проекту реалізовано 178 ініціатив з тематики проекту
в 30 громадах 15 областей України;
• Участь у заходах учасників взяло 5900 осіб.

Висвітлення діяльності за проектом
Під час реалізації проекту велося регулярне інформування
громадськості про хід реалізації проекту на веб-ресурсах організації. В
електронних ЗМІ було зафіксовано 276 публікацій із згадкою про
проект.
Про заходи в рамках проекту висвітлено на національних веб-ресурсах.
• Всеукраїнська газета «День» ;
• Онлайн-виданні про найважливіші грані суспільного життя
«Рубрика»;
• Інформаційний портал «Громадський простір».
Опубліковано 3 статті із згадкою про проект в традиційних ЗМІ, таких
як: газета «Лубенщина» (м. Лубни, Полтавставська обл.), Новобузька
районна газета «Вперед» (м. Новий Буг, Миколаївська обл.) тощо.
Для висвітлення інформації за проектом, команда проекту ІСКМ
використовувала наступні веб ресурси, зокрема, сайти організації
(www.iscm.org.ua, www.lacenter.org.ua, www.lac.org.ua), національні
інформаційні портали, сторінки та групи у соціальних мережах.
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Проект «Залучення через освіту»

Проект, що сприяв формуванню громадянської
компетентності жінок-учасниць проекту, їх демократичної
культури для підвищення рівня участі в громадській
діяльності на місцевому рівні.
Тривалість проекту: 15.11.2017 – 15.08.2018
Проект реалізовувався Інститутом соціокультурного
менеджменту в рамках «Програми сприяння громадській
активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється
Pact в Україні.
Цільова аудиторія: Жінки з малих міст та сіл України,
працівниці закладів культури.
Географія проекту: Україна.
Річний звіт 2018 | 29

Заходи, реалізовані в рамках проекту
Інформування
• Оголошено конкурс на відбір пари тренерів для проведення
тренінгів «Громадянська освіта жінок місцевих громад» (04.12.1731.01.18);
• Оголошено конкурс на відбір учасниць тренінгу “Громадянська
освіта для жінок” для працівниць закладів культури та жінок, які
проживають в малих містах та селах (02.01. – 10.02.2018);
• Інформування суспільства про хід реалізації проекту (01.01.-15.08.18).

Дослідження
• Проведено фокус-групу (м. Мала Виска, Кіровоградська
область, 16.01.2018);
• Проведено фокус-групу (м. Олександрія, Кіровоградська
область, 17.01.2018).

Комунікаційні заходи
• Проведено круглий стіл “Громадянська освіта жінок локальних
громад” (м. Кропивницький, 07.02.2018);
• Оприлюднено Матеріали круглого столу “Громадянська освіта
жінок локальних громад” на веб-ресурсах ІСКМ:
https://iscm.org.ua/uk/2018/03/06/07-2018/

Навчання
• Проведено тренінг «Громадянська освіта жінок місцевих
громад», 1 група (23-25.04.2018, м. Львів);
• Проведено тренінг «Громадянська освіта жінок місцевих
громад», 2 група (26-28.04.2018, м. Львів);
• Проведено конференцію «Можливості закладів культури в
громадянській освіті жінок місцевих громад», (30.05-01.06.2018,
м. Львів).

Видання
• Видано та розповсюджено електронну версію бюлетеня «НДОІнформ» № 1 (54), (квітень, 2018) https://iscm.org.ua/uk/2018/04/20/1542018/
• Розроблено та поширено Тренінгову програму «Громадянська освіта
жінок місцевих громад», електронна версія (червень, 2018)
https://iscm.org.ua/uk/2018/06/12/treningova-programa-gromadyanskaosvita-zhinok-mistsevyh-gromad/
• Підготовлено та поширено збірку матеріалів конференції
«Можливості закладів культури в громадянській освіті жінок місцевих
громад» (липень, 2018)
https://iscm.org.ua/uk/2018/07/03/materialy-natsionalnoyi-konferentsiyimozhlyvosti-zakladiv-kultury-v-gromadyanskij-osviti-zhinok-dlya-rozvytkulokalnoyi-demokratiyi/
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Результати реалізації проекту за 2018 рік
Кількісні показники
• Бюджет проекту: $27 042;
• Залучено учасників з 29 громад 10 областей України;
• Проведено 2 тренінгів та одну підсумкову національну
конференцію;
• Загальна кількість учасників заходів – 125 осіб.
• Надано 18 консультацій учасницям проекту в реалізації ініціатив
по залученню громадян на локальному рівні.

Активність учасників проекту
• Учасниці проекту провели 37 заходів, у яких взяли участь 1713 осіб
з використанням методичних матеріалів, отриманих під час навчання;
• Зафіксовано 7 історій успіху проведення навчальних заходів за
тренінговою програмою «Громадянська освіта жінок місцевих
громад».

Методична розробка
Тренінгова програма «Громадянська освіта жінок місцевих громад» була
розроблена колективом авторів ІСКМ: Абрамов Л. К., Азарова Т. В.,
Жовтило Л. Б., Кочанова О. О.
Програма ввібрала в себе авторську концепцію тренінгу від експертів
ІСКМ, результати фокус-груп, матеріали обговорення на круглому
столі, розробку та її апробацію авторами.

Висвітлення діяльності за проектом
Під час реалізації проекту велося регулярне інформування
громадськості про хід реалізації проекту на веб-ресурсах організації.
В електронних ЗМІ було зафіксовано 130 публікацій із згадкою про
проект.
Про заходи в рамках проекту висвітлено у двох традиційних виданнях:
• Стаття «Educatia Civica pentru Femeile Comunitatilor Locale» у
Gazeta de Herta («Герцаївська газета»), №21 від 25 травня,
Чернівецька область;
• Стаття «Навчатися ніколи не пізно» у Ярмолинецькій районній
газеті «Вперед» від 2 серпня 2018 року, Хмельницька область
Телесюжет із згадкою про проект:
• «Досліджували проблем» у програмі «Олександрійські новини» на
телеканілі «Контакт-ЛТД», м. Олександрія, Кіровоградська обл.
Для висвітлення інформації за проектом, команда проекту ІСКМ
використовувала наступні веб ресурси, зокрема, сайти організації
(www.iscm.org.ua, www.lacenter.org.ua, www.lac.org.ua), національні
інформаційні портали, сторінки та групи у соціальних мережах.
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Проект «Інформаційна підтримка
реформування місцевого самоврядування»

Проект, що сприяв імплементації реформи децентралізації в
Україні відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС шляхом
підвищення компетентності місцевих лідерів в цих питаннях і
поліпшенні інформованості громадян щодо цілей, завдань і
перспектив об’єднаної територіальної громади.
Тривалість проекту: 01.02.2017 – 31.03.2018
Проект був реалізований Інститутом соціокультурного
менеджменту за фінансової підтримки Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій у співпраці з
«Європейською правдою», в рамках проекту «Просування
реформ в регіони», який фінансується Європейським Союзом
в рамках програми «Підтримка громадянського суспільства в
Україні».
Географія проекту: Кіровоградська область.
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Заходи, реалізовані в рамках
проекту у 2018 році
Інформування
•

Інформування суспільства про хід реалізації проекту (01.01.-31.03.18).

Основна частина заходів (фокус-групи, тренінги, круглі столи тощо) в
рамках проекту були проведені у 2017 році, з інформацією про які можна
ознайомитися:
• у Звіті ІСКМ за 2017 рік https://iscm.org.ua/uk/2018/01/02/2017-6/;
• на веб-ресурсах ІСКМ, зокрема, за посиланням:
https://iscm.org.ua/uk/2018/06/28/proekt-informatsijna-pidtrymkareformuvannya-mistsevogo-samovryaduvannya-2017-2018/

Навчання
Проведено конференцію “Реформа децентралізації: досвід,
перспективи і значення для сталого розвитку територіальних
громад”, м. Кропивницький (15-17.03.2018);
Видання
• Розроблено та поширено збірку матеріалів круглих столів
“Європейський погляд на зміни в громадах”, що проводилися в рамках
проекту: https://iscm.org.ua/uk/2018/02/08/yevropejskyj-poglyad-na-zminyv-gromad/
• Підготовлено та поширено збірку матеріалів регіональної
конференції “Реформа децентралізації: досвід, перспективи і значення
для сталого розвитку територіальних громад”:
https://iscm.org.ua/uk/2018/04/10/materialy-konferentsiyi-reforma-detse/

Результати реалізації проекту
• Проведено 2 фокус-групи у м. Мала Виска Кіровоградської області та
у м. Кропивницький;
• Видано інформаційний бюлетень "НДО-Інформ" № 1 (53);
• Розроблено тренінгову програму колективом авторів ІСКМ
• Проведено тренінг "Роль громадських активістів в процесі
децентралізації: можливості та виклики", м. Кропивницький;
• Проведено 10 круглих столів «Європейський погляд на зміни в
громадах» в Кіровоградській області.
Учасники проекту отримали знання та навички з таких тем як:
• Децентралізація на Кіровоградщині: можливості та виклики;
• Роль закладів культури в умовах децентралізації;
• Як навчитись домовлятися, використовуючи відновний підхід;
• Розвиток громадських ініціатив в епоху діджиталізації;
• Методологія залучення громадських активістів до процесу
планування розвитку ОТГ.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
У 2018 році ІСКМ здійснено реалізацію інтернет-проекту, а саме створення сайту
– www.iscm.org.ua.
Тепер всі інформаційні матеріали, нові видання, фото-звіти, інформація про
конкурси та актуальні можливості від ІСКМ доступні на одній платформі.
Це платформа для постійного розміщення інформаційно-практичних матеріалів
про діяльність інструменти підвищення рівня громадської активності та створення
ЦМА, практичні кейси від партнерів ІСКМ, поширення ініціатив учасників
проекту, а також є джерелом корисної та перевіреної на практиці інформації з
розвитку громад.
Сайт складається із зручних, змістовних та інтерактивних модулів, які широко
висвітлюють діяльність в рамках проекту та ІСКМ у цілому.

Адреса сайту ІСКМ: https://iscm.org.ua/uk/
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Інституційний розвиток

ПРИДБАННЯ НОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Задля якісного виконання роботи ІСКМ придбав
професійну фототехніку, ноутбуки та ліцензійне
програмне забезпечення Microsoft Office.

НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ
27 жовтня 2018 року Оксана Набока та Анастасія
Шевченко стали учасницями Форуму активних
громадян «Integrity&Unity», що проводився в рамках
програми USAID's Enhance Non-Governmental Actors
and Grassroots Engagement (ENGAGE) activity,
implemented by Pact in Ukraine.

ОЗНАЙОМЧІ ВІЗИТИ
Протягом року персонал ІСКМ здійснював ознайомчі візити до провідних громадських
організацій України для обміну досвідом та розробки партнерських проектів.
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ
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ПАРТНЕРИ

Центр активності локальної

Фундація імені князівБлагодійників Острозьких

ГО «Товариство Лева»

Центр підтримки громадських і
культурних ініціатив
«Тамариск»

Фонд розвитку ініціативи
громади
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса офісу
25000 офіс №1 (2 поверх),
вул. Олега Ольжича, 75-а,
м. Кропивницький, Україна
Електрона адреса
adm.iscm@gmail.com
Веб-ресурси ІСКМ
«Інститут соціокультурного менеджменту»
www.iscm.org.ua

«Центри місцевої активності України»
www.lacenter.org.ua
«Історії успіху діяльності НДО у соціокультурній сфері»
www.lac.org.ua
Соціальні мережі
Facebook
Сторінка Інституту соціокультурного менеджменту
www.facebook.com/pages/Інститут-соціокультурного-менеджменту
Група «Центри місцевої активності України»
www.facebook.com/groups/adm.iscm
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCYO1shqdEf69uBtUNeszpqg
Instagram ISCM (NGO.ISCM)
Skype ngо_iscm
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ФОТОЗВІТ
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