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П’ята національна конференція
«Соціальна анімація для розвитку
культури та громад» є свідченням того,
що наша організація «Інститут
соціокультурного менеджменту»,
працює послідовно протягом десятків
років, виробляючи рецепти та
алгоритми для використання
потенціалу закладів культури для
розвитку наших територій. Особливо,
це актуально зараз, коли ми бачимо,
що в умовах децентралізації суспільні
процеси відбуваються саме в
територіальних громадах, зокрема, в
об’єднаних територіальних громадах. 
Тому відверта розмова про майбутнє закладів культури, про те як вони можуть
слугувати суспільству є, на нашу думку, на часі.
 
Цей захід став підсумковим для дворічного проекту «Школа громадської участі-4»
(ШОУ-4), який виконується нашою організацією за підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.
Для на нас захід є важливий тим, що на ньому ми побачили результати нашої
роботи. Коли громадські активісти, працівники закладів культури
продемонстрували, що вони можуть самостійно займатися такою важливою
справою як розробка освітніх програм для навчання дорослих. Це дуже актуально,
особливо, коли є тенденція підтримки розвитку людини протягом життя. 
 
В межах цього проекту ми намагалися дати слухачам найбільш сучасні соціальні
технології, залучаючи найкращих, на нашу думку, фахівців з Польщі та України. А
також, дати простір для розвитку учасників проекту, що вони і продемонстрували
під час цього заходу. 
 
Це є наочним свідченням того, що ми дотримуємося нашого головного принципу -
«Ми змінюємо людей, а люди змінюють громади».
 

Лев Абрамов
президент Інституту соціокультурного менеджменту

ВСТУПНЕ СЛОВО

|       |
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Друзі, дуже дякую, що ви погодилися
стати учасницями нашої дискусії. Ви
вже маєте певний багаж знань, з
якими можете поділитися з іншими.
Але перед тим, як дійти до обміну
думками, я б хотіла розпочати з
невеличкої вступної частини. Ми всі
зазнаємо реформ, і в ідеальному
порядку це повинно принести
користь користувачам послуг. Але в
цих трансформаціях і цих процесах
досить часто ми втрачаємо своє ба-
 

Олена Кваша

чення – що ми маємо робити, як ми маємо робити? Досить часто є спокуса
скопіювати чиюсь успішну модель, якщо працювало там, то запрацює й у мене.
Досить часто ми це робимо механічно, не продумуючи зміст, цінності, те, що
насправді потрібно вашій аудиторії, тим, для кого ви працюєте. Зрозуміло, що є
виклик, є певна завантаженість, напруга. 
 
Ми наразі всі з вами працюємо з однією місією – надати населенню культуру,
просвіту, надати те, чого вона насправді хоче. І це досить серйозна історія. Коли
ми говоримо про глобалізацію, то, звісно, є загроза того, що ті речі, які є суто
унікальними, місцевими, вони не є настільки конкурентними, як інші великі події.
Наприклад, Львівський книжковий форум, а у вас щось невеличке – зібрання
місцевих поетів. Але це не означає, що один великий захід має «з’їсти» те, що було
зроблено вами, разом з громадою. 
 
При децентралізаційних процесах, коли на місцеву владу вже прийшла
відповідальність та гроші, так би мовити, також досить складно впливати. Ви,
мабуть, як ніхто з цим зіштовхнулися, коли приходить голова громади і говорить:
«Слухайте, дівчата та хлопці, ви молодці, ви працюєте, але ж треба якось вам
передавати майно?! Вас треба фінансувати, а ми порахували – вас багато. І давайте
відверто говорити, можливо, ви й не зовсім потрібні…». І от тоді розпочинається
дискусія, і ваша боротьба в тому числі, яку досить складно вести, коли ви – один
або одна, коли у вас немає на підтримку якихось «історій успіху», коли у вас немає
успішного кейсу, коли ви не можете показати добірку сюжетів, публікацій про вас
і сказати – так, це коштує грошей, але ми кожну копійку можемо підтвердити
справою. Подивіться, яка кількість охоплення публікації, як нас підтримують,
скільки ми ще додатково залучили грошей. Звісно, кожна ситуація, кожна історія
або проект – унікальна, і, можливо, не потрібно щось залучати. 

|       |

| © ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ |

6



Але, кейс, в якому буде те, що матиме назву в подальшому аргументи, докази
вашої доцільності має бути готовим. Це саме те, що вам має однозначно
допомагати. Навіть ми говоримо про те, що є певні часи, які, так скажем, дають
нам підставу проаналізувати нашу з вами діяльність, зробити наші слабкі місця.
Оскільки, коли ми з вами тверезо аналізуємо нашу діяльність, і в колі однодумців
можемо собі зізнатися, що не все у нас добре – десь ми не допрацьовуємо, десь ми
мало виступаємо, мало спілкуємося з людьми, ніж потрібно. Це однозначно дасть
більше сил рухатися вперед, підемо розпочинати щось робити, об’єднуватися
тощо, оскільки час реформ, час глобалізації – це час викликів і час дій, і тоді все
буде добре. 
 
Це моя персональна думка, я не претендую на істину в останній інстанції, але я
говорю з вами, які, так би мовити – обрані, адже у вас була певна мотивація, щоб
пройти навчання, щоб не консервувати знання, а щоб продемонструвати,
наскільки ці знання та інструменти можуть бути дієвими. 

Мені б хотілося від всіх нас почути
відповіді на 2 питання, які є в
заголовку. Перше – є зміни, які
відбуваються локально. Україна це
локальний варіант, в тому числі і
децентралізація. Що ви з цим будете
робити, як вам допоможуть ці
отримані знання у співпраці з
громадою, чи зможете ви існувати і в
якому вигляді? І друге питання – 

Лев Абрамов

глобальне. Як сільський заклад культури буде існувати в час глобалізації,
діджиталізації. Що з наробок ваших громад допоможе вам в цих умовах, які ви не
можете змінити, якби не хотіли, зберегтися як інституція і працювати надалі?
Мені хотілося б, щоб ми один одному дали відповіді. 
 
 
Олена Кваша
 
Пропоную почати з того, що вам вже дуже знайомо, а саме з децентралізації. У вас,
у кожної, є своя історія щодо цього процесу. З точки зору майбутнього, з точки
зору того, що ви вже маєте, що ви можете виділити як загрозу або очікуваний
позитивний момент від цієї реформи саме для закладів культури?

|       |

| © ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ |

7



Я із смт. Іванків Київської області,
працюю в бібліотеці на посаді
бібліотекарки 1 категорії. Моя робота
полягає в тому, що в більшості часу я
проводжу з користувачами, адже вони
для нас є цінними, і без них не було б
нас. Наразі реформа децентралізації
нас не зачепила, ми поки що працюємо
в тому руслі, як і раніше, на старих
засадах. Нічого не змінюється, а змін
дуже хочеться. І коли є люди, які
хочуть зробити щось краще, інакше, то
нам поки ще це забороняють
(керівництво бібліотеки та вище).
Наша директорка «затрималася» в тих
часах і не хоче підтримувати нашу 

Наталія Олещенко

роботу, ініціативи, які ми хочемо запроваджувати. Але ми на цьому не зупиняємося
а щось трохи ініціюємо. Наприклад, ініціатива - університет третього віку
(навчання комп’ютерної грамотності для людей старшого віку). Невдовзі у нас
набирається 2 групи, з якими ми будемо працювати. Тобто, це наші такі спроби
запустити якісь зміні.

Олена Кваша
 
Якщо говорити про виклик
майбутнього, з розумінням того, що
децентралізація рано чи пізно, а я так
розумію, що досить скоро, настане. Із
врахуванням досвіду ваших колежанок,
який ви вбачаєте основний виклик?
 
 
Наталія Олещенко
 
Я думаю, що ми все ж таки збережемо
нашу територію, нашу бібліотеку. Ми
дивимося з позитивом на це. Завдяки нашій бібліотеці, роботі – в районі вирує
життя. Я думаю, що ми залишимося і будемо виконувати свою роботу краще, маємо
оптимістичний намір. 

|       |
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“”Коли ми з вами тверезо аналізуємо нашу діяльність, і в колі однодумців можемо собі зізнатися, що не
все у нас добре – десь ми не допрацьовуємо, десь ми мало виступаємо, мало спілкуємося з людьми, ніж

потрібно. Це однозначно дасть більше сил рухатися вперед, підемо розпочинати щось робити,
об’єднуватися тощо, оскільки час реформ, час глобалізації – це час викликів і час дій, і тоді все буде

добре. 
Олена Кваша

Я з Полтавської області, м. Горішні
Плавні, я не працюю в закладі культури,
я заступник директора з виховної
роботи загальноосвітньої школи. Чесно
кажучи, щодо децентралізації у мене є
два досвіди. Я проживаю в місті, де
щойно створилася об’єднана
територіальна громада (ОТГ), але місто
є одним з бюджетоутворюючих в
області, і чесно кажучи, коштів
небагато. Існує благодійний фонд, який
задовольняє потреби – встановлені нові
вікна в школі, ремонти в кабінетах

Наталія Масляник

лікарні. Фонд створений минулим депутатом. Сама я народилася в невеличкому селі,
де нині проживає моя мама і там я часто буваю. Там ОТГ створена ще 4 роки назад.
Зараз вона у стані того, що ніхто не може очолити цю громаду, все розвалилося, і
ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Там щорічно відбувається
Сорочинський ярмарок, і коли заключається договір на оренду майдану, теж під це
виділяються кошти. Але цьогоріч договір заключався дуже довго, адже немає голови,
навіть немає виконуючого обов’язки. Секретар громади не хоче підписувати
документи і щось вирішувати. Ось такі досвіди.
 
 
Олена Кваша 
 
Крізь призму цієї інформації, чи можете ви сказати, яким чином там працює
культура?
 
 
Наталія Масляник
 
Будинок культури там працює. Зараз більше на ентузіазмі. Є також два музеї, один з
яких був краєзнавчим. Але більшість того всього підтримується на голому ентузіазмі.
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Як на мене, коли все ж таки все визначиться, хтось обійме посаду голови громади, за
когось проголосують, є два варіанти розвитку. Або все залишиться все як було або,
можливо, люди зроблять висновки і переоберуть іншу людину. 
 
 
Олена Кваша
 
Можливо, до негативу слід віднести не прогнозованість політика керівника ОТГ по
відношенню  не тільки до культури, а й в цілому до території. Ризик того, що людина
буде не зовсім компетентна. 

Руслан Краплич 
 
З того, що звучить означає те, що все
таки бракує відповідальності громадян.
Люди часто не беруть відповідальність за
себе, за свою сім’ю. Але вони так само не
хочуть брати відповідальність за
громаду, де є ще більше ризиків – осуд,
недовіра тощо. 

Наталія Масляник
 
До позитиву – це гарний досвід, досвід з грошима. В моєму місті Горішні Плавні
багато позитиву. В школі планується загальноосвітній форум, ми самі обираємо
теми виступів. Тобто, свобода з грошима. Плюс у нашому місті бюджет участі, і ми
вже виграли один проект, і є можливість людям вирішувати проблеми і
задовольняти саме свої потреби. 
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| © ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ |

10



комунальний заклад, у нас засновник районна рада. Можливо, складнощі ще в тому,
що центральна бібліотека знаходиться на території ОТГ, і ще декілька бібліотек, і
щоб передати всі бібліотеки, то порушується вся система. Немає чіткого механізму
передачі бібліотек ОТГ, тому що заклади культури (клуби, будинки культури) довгий
час були у підпорядкуванні сільських рад. Минулого року в нашому селищі були
передані ОТГ школа мистецтв і спортивна школа. Вони знаходяться на території ОТГ,
тому і складнощів не було. Але незважаючи на все, у мене оптимістичні надії,
прогнози щодо децентралізації. І в тому, що керівництво ОТГ завжди говорять, що
нас бачать. Ми співпрацюємо із закладами культури ОТГ, проводимо спільні заходи.
Щодо прогнозу – то децентралізація все-таки завершиться і бібліотеки будуть
передані ОТГ. Можливо, і не всі збережуться, тому що є декілька сіл з малою
кількістю населення.
 
 
Олена Кваша
 
І це дійсно так. Бібліотека може добре працювати, але хто буде читати? І це питання
буде ставити голова ОТГ і він буде правий. І до цього громада, бібліотека мають бути
готові. Тобто, мова буде йти про певну оптимізацію, яка, можливо, позначиться на
долях деяких закладах культури і на людських долях. 

Тетяна Сап’ян
 
Я з смт. Новопсков, Луганська область,
децентралізація у нас є, ОТГ створена. І
хочу сказати, що здобутків в нашій
громаді чимало, стосуються вони і
закладів культури. Нажаль, не так, як
хотілося з бібліотеками, є певні
труднощі. Але заклад культури – це
центр культури та дозвілля, дуже добре
розвивається, він підпорядкований
громаді. Дуже багато проектів вони
пишуть і працюють для людей саме так,
як і нам хотілося б працювати. Зі
складнощів, перш за все це те, що ми 

Олена Кваша
 
Йдемо далі…п. Тетяно, до вас. Нагадайте, звідки ви і чи є у вас досвід з процесом
децентралізації, поділіться, який саме?
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“”Завдяки нашій бібліотеці, роботі – в районі вирує життя.
Наталія Олещенко

Руслан Краплич
 
 Давайте перейдемо до цифр, але я не впевнений, що це достовірна цифра.
Згадується, що більше 3000 малих шкіл та закладів буде ліквідовано, тому що вони не
є малокомплектними. Якщо торкатися сіл, то по чисельності населення –
зменшуються, вчителів більше ніж учнів. Децентралізація зробила деякі трюки з цим
ділом. Наприклад, деякі сільські голови, знаючи, що школу будуть все одно
ліквідовувати, дах ремонтують… те саме і з клубами відбувається. В селі лишається 50
дворів, центральна садиба за 5-7 км, але там, в центральній садибі немає клубу, але
тут вони ремонтують, знову дах, утеплюють тощо. Зрозуміло, що є гроші і вони
витрачаються. Але факти не змінюються – ці установи будуть точно закриті. Школа
точно. Те саме зачепить скоріше за все і заклади культури. Тому що, якщо утримання
закладу котує дорожче, ніж він сам, то рано чи пізно утримання цього закладу з
місцевого бюджету буде неможливим. Натомість, вочевидь, буде створюватися щось
інше, що буде приносити дохід. Звісно, негатив – це скорочення, але є й позитив.
Наприклад, школи будуть вести свою бухгалтерію, отримають фінансову автономію.
Самі будуть відповідати за підбір персоналу.
 

 
 
 
Наталія Солдатенко
 
Я представляю Приютівську ОТГ,
Олександрійського району Кіровоградської
області, завідувачка бібліотеки-філії. Наша
бібліотека є інформаційним центром нашої
громади, метою центру є залучення
користувачів, збереження наших духовних
цінностей. Від процесу децентралізації
очікую особисто я, що у нас буде своє
приміщення, адже наразі це оренда, де
немає ремонту, але ми працюємо на повну
силу. Я думаю, що також буде розширення.
Вже до позитиву можна віднести те, що
нам провели швидкісний інтернет. І це не
тільки в нашому селищі, а по всій території
 ОТГ, яка вже діє 1,5 роки. За ці 1,5 роки те, що стосується культури, я не можу сказати

що все позитивно. Будинки культури відійшли до громади, в с. Протопопівка
створений центр культури та дозвілля на базі вже існуючого будинку культури. 
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Але це все для будинків культури, а для бібліотек ні, по тій причині, що у нас 2
хазяїна. Це те, що відноситься до негатива. Нам в таких умовах дуже важко
працювати, адже фінансує нас ОТГ, а керує районна державна адміністрація. Коли ми
проводимо захід, я повинна провести те, що у мене в плані. А буває так, що мене
залучають, або я сама, до інших заходів. І так дуже непросто працювати. 
 
 
Олена Кваша 
 
Ваша думка, чи буде перенесено цю мережу керівництва, так би мовити, і на наступні
етапи? 
 
 
Руслан Краплич 
 
Коли не буде району, районної ради та районної адміністрації.
 
 
Наталія Солдатенко
 
Коли я зустрічалася з керівництвом нашої громади з того, що стосується культури.
Це для мене наболіле питання, що буде з нами? То я почула відповідь, що поки все не
ясно, і що буде з працівниками і бібліотеками також. Це, по-перше, малонаселені
пункти (буває по 300-400 жителів). І тут або скорочення або закриття. Поки що
будемо так говорити – ми їм не дуже потрібні. Але єдиний позитив втому, що вони
нас бачать, цінують нашу креативну діяльність. 
 
 
Лев Абрамов
 
Ми цього року були в Приютівській ОТГ, саме у вас в бібліотеці, зустрічалися із
владою. Ви не можете вплинути на районну раду, але ви можете вплинути на себе, на
власну цінність, як фахівця. Що я почув від них, що ви, а саме багато представників 
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Приютівської ОТГ, хто пройшов навчання
у нас в ІСКМ, ви всі відрізняєтесь від
інших представників громади в багато
разів, вас постійно залучають до
створення стратегічного плану громади.
Тому, ви в тих умовах можете стати більш
цінними, щоб з вами рахувались. Перше –
це активність. Тому і наш проект дає вам
якісь інновації, щоб ви їх впроваджували.
І до вас буде зовсім інше ставлення, тому
що ви знаєтесь, як живе сучасне
суспільство.

Учасниця із залу
 
Так, вони бачать, розуміють, але вони не хочуть брати на себе відповідальність. Тому
що, аби забрати бібліотеки, необхідно створити свою в центральній громаді.
Варіантів, до речі зараз дуже багато, що робити з бібліотеками. Але не один
напрямок ніхто не хоче сприймати як першочергове. І я навіть не розумію, що буде
через рік. Бібліотеки захищені – це плюс. Якщо є 500 жителів, бібліотека буде, є
відповідна постанова, вони не мають права її закрити. Але в якому вигляді
залишаться вони – невідомо. Районної бібліотеки не буде точно, централізована
система порушується теж. Просто кожна громада буде змушена створити свою
центральну бібліотеку. Ким і чим вона наповнить ресурс свій – це теж є виклик і
загроза. Коли є централізована система, то всі бібліотеки розвиваються в деякій мірі
в одному напрямку. І тут все розпадеться, і всі будуть віддалені. 
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Олена Кваша
 
Окрім того, що вони будуть віддалені,
можливо, ось ця автономність, вона буде
впливати не тільки на мінус, а й на плюс?
Тоді від кого це буде залежати?
 
 
Учасниця із залу
 
Це залежить на місцевому рівні від тих
людей, яких будуть набирати, і які будуть
працювати в центральній бібліотеці.
Кадрові та професійні виклики.
 
 
Учасниця із залу
 
Я також представниця Приютівської ОТГ. Ще має значення відношення керівництва
до бібліотеки. Це відношення до персональної людини. У нас є різні бібліотекарі,
різний рівень знань та різна активність. Деякі з нас брали участь у  створенні
стратегічного плану громади, а деякі взагалі не чули про що йшла мова. Ми плануємо
заходи до свят, задіюємо свої знання та досвід, а у керівництва ОТГ інше бачення, а
нам треба співпрацювати з будинками культури. Тому потрібні одні вимоги для всіх,
а то бібліотеці постійно треба доказувати, що вона потрібна. Але у керівництва є
бачення, трансформація бібліотек, її направлення і це є плюс. 
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Учасниця із залу
 
На майбутнє, плюс я вважаю те, що бібліотека –
це ота локальна установа в будь-якій громаді,
яка працює з людьми. Щоб через рік люди
прийшли до бібліотеки, вона повинна стати не
тільки місцем, де лише читають. 
 
 
Олена Кваша
 
Тобто, можна сказати, що децентралізація для
багатьох бібліотек, які хочуть надалі працювати
– це холодний душ?! Або ми зараз щось з собою
робимо, трансформуємося, і через рік до нас
приходять люди і ми працюємо. 
 

різні креативні рішення, готові
працювати з громадськими
організаціями. Зараз я дивлюся на
бібліотеку і це вже інший заклад, ніж
був 4 роки тому. Туди приходить
молодь, не тільки читають, а й роблять
мультики і це все завдяки ініціативі
бібліотеки. Також проходять розмовні
клуби з іноземцями, яких залучає наша
громадська організація. І це все
безкоштовно. До бібліотеки потянулася
активно молодь і тепер її відстоюють
батьки цих дітей. Бібліотека стала
платформою для багатьох заходів
громади, в тому числі і нашої
громадської організації. Там навіть
створили клуб пенсіонерів і бібліотека
проводить для них різні майстер-класи.
І в них вже своя коаліція, своєрідний
центр надання послуг для громади. 

 
 
 
Учасниця із залу
 
Я з м. Новий Буг, Миколаївської області. У нас нарешті недавно «трапилася»
децентралізація. Щодо бібліотек, то мені дуже подобається як реформа
відображається на працівниках бібліотеки. Бібліотека дійсно ожила, працівники
стали креативні, стали брати участь у багатьох заходах. На мою думку, це відбулося
з-за того, що немає робочих місць, треба десь де працювати, тому вони йдуть на 
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Руслан Краплич
 
У мене є оптимістичний прогноз, що більшості бібліотек, нажаль, в майбутньому не
буде. Як і не буде будинків культури і не буде клубів, малокомплектних шкіл. Ці
заклади залишаться в історії. Будуть люди ходити і згадувати, що тут колись була
бібліотека. Але, в чому оптимістичний прогноз? Люди, які можуть організувати
навколо себе групи підтримки – не пропадуть. Пропадуть ті пасивні та не
ініціативні, які чекають, що щось буде змінено. Оптимістичний прогноз полягає в
тому, що вибори в ОТГ – це справа активних людей. Якщо хоча б 30% активних
людей туди заходять, то ОТГ змінюється. А якщо заходять люди із старими
принципами, то тоді не чекайте, що буде пощада для активних людей, в тому числі,
не говорячи про соціокультурні заходи. Тому що вони ідуть не для того, щоб змінити
громаду, а для того, щоб завершити процес первинного накопичення.
 
 
 
 
 
 
Олена Кваша
 
 Ми з вами поступово завершили першу частину дискусії і поговорили про виклики.
Скажу відверто, що досить складно було від вас добитися погляду трішечки в
майбутнє, але спільними зусиллями ми все ж таки побачили певні ризики і певні
позитиви. Тож друга частина – говоримо про виклики діджиталізації, глобалізації.
Частково ми цієї теми вже торкнулися, коли говорили про децентралізацію. Мені б
хотілося почути від вас, шановні учасниці, в розрізі вашої конкретної роботи, що ви
очікуєте від глобалізації, діджиталізації? Що позитивного і що негативного?
 

“”Бібліотека – це та локальна установа в будь-якій громаді, яка працює з людьми.

 
Наталія Олещенко
 
На прикладі свого маленького містечка,
мені, нажаль, важко сказати щодо
глобалізації. Можливо, коли створиться
ОТГ, станеться децентралізація, тоді і
зміниться склад керівництва і з’являться
якісь конкретні можливості, будуть
ініціативи, і тоді щось запрацює.
 
 
Руслан Краплич
 
Давайте назвемо кілька цифр, щоб може
краще зрозуміти, про що йдеться, суть 
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глобалізації. Ці цифри оприлюднені організацією об’єднаних націй. Наприклад, одна
із цифр – це виклик, а саме до 2050 року більша половина планети не матиме питної
води. Вже зараз людство з’їло майже всю зелень, яка є на планеті, заливши деякі
парки, щоб показати, яка була біорізноманітність. Переважна більшість земель вже
зараз розорені, вичерпується родючий чорнозем України.  Викачується сировина,
яка вивозиться – ліс, зерно, соняшник тощо. Планета перенаселена, не дуже добра,
будемо говорити, демографічна ситуація. Ми можемо говорити про децентралізацію
своєї громади, але це не означає, що ці процеси пройдуть повз. 
 
 
Лев Абрамов
 
Хочете ви або не хочете, але є фактори, які впливають на вас. Наприклад,
глобалізація, я дивлюся по нашому місту Кропивницький. Зараз вже зовсім не так,
як було раніше, це просто питання часу. Якщо взяти демографічну ситуацію, будуть
представники різних рас по всій Україні. Щодо закладів культури, то якщо ви не
освоїте діджитал – можливості, то у вас немає майбутнього. Скоро вже роботи
розпочнуть виконувати вашу роботу…
 
 
Наталія Масляник
 
Я б хотіла сказати про те, що в умовах глобалізації варто зберігати власну
ідентичність, відмінність від когось іншого, щоб люди цікавилися. Але при цьому
реагувати на потреби інших за допомогою різноманіття, мати свою родзинку, але і
бути цікавими багатьом. Маленький регіональний фестиваль може буде цікавим від
усіх інших, якщо він відрізняється. Бібліотека, яка робить щось не так, як усі інші
може бути цікавою і залучати до себе більше клієнтів. Але вона має відповідати
вимогам, бути доступною, в першу чергу, різним людям. 
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Олена Кваша
 
Можливо на фоні ось цих глобалізаційних процесів, фактично і є ця доступність до
будь-якого закладу, до будь-якої бібліотеки світу. Завдячуючи інтернету, ми
можемо це зробити. Як ви думаєте, можливо, це буде поштовх до поліпшення
якості? 
 
 
Наталія Масляник
 
Так має бути, але наразі, на жаль, ні. Через рік, я думаю, ті бібліотеки, заклади
культури і навіть школи, які захочуть «вижити», вони це зроблять. Ті, хто не
зробить, вони просто не будуть конкурентними.
 
 
Тетяна Сап’ян
 
Я думаю, що через рік можна чекати того, що ті знання, які нам надали (особисто
мені, наприклад) з діджиталізації вже будуть впроваджені. Всі ми вміємо
користуватися інтернетом, але не настільки, як нас навчили це робити. І я думаю,
що дуже багато залежить ще від бажання, і ми можемо передати наші знання
слухачам бібліотеки, а й можливо надавати якісь нові послуги.
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Олена Кваша
 
Я думаю, що ті знання, які ви отримали з діджиталізації, через рік вже будуть
історією. Це питання руху. Виклик глобалізації – це виклик швидкості і готовність
швидко навчатися. Дуже дякую вам всім за думки. Хочу ще додати, що перед тим як
їхати, я вирішила поцікавитися певними досвідом, що відбувається в окремих
європейських країнах із закладами культури? Наразі під особливою увагою у мене
така країна, як Данія. І ви знаєте, мене вразила та позиція, яку займає бібліотека, це
щось неймовірне. 
 
І мені прийшла одна думка. Можливо, вона декому не сподобається. Інколи
відбувається таке, що ми звикаємо жити, умовно кажучи в стані дефіциту. Це не
тільки фінанси, це дефіцит ідей, радості, бажання змін тощо. Ми зупиняємося на
цьому і припиняємо рости. Можливо, так комфортно, не знаю. І от питання в тому
копняку, про який говорили. Дуже шкода, що він настає запізно. Хочеться, щоб
внутрішньо у нас був такий тумблер, який ми можемо самостійно включити. Хочу
змін – буду їх робити із собою, буду поліпшуватися, буду надихатися іншими.
Питання діалогу та комунікації, питання, які надає вам зараз децентралізація. Ви
маєте комунікувати, виступати, звертати на себе увагу, створювати коаліцію. Ви не
маєте терпіти і звикати жити в умовах, які роблять вас, вибачте, неповноцінними. 
 
Мені хочеться, щоб у вас особисто кожної з’явився задум, щоб ви не стали пунктом
голови ОТГ. Це ви маєте робити, якщо дійсно хочете працювати і робити свою
справу, яка, ви знаєте, потрібна людям. Це час відвертих розмов із собою, і я думаю,
що це основний виклик і той, хто його витримає стану дуже крутим. На цьому
ставимо крапку.
 

“”В умовах глобалізації варто зберігати власну ідентичність, відмінність від когось іншого, щоб люди
цікавилися. Але при цьому реагувати на потреби інших за допомогою різноманіття, мати свою

родзинку, але і бути цікавими багатьом.
Наталія Масляник
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ТРЕНІНГОВІ СЕСІЇ

Тренер Руслан Краплич «Соціальне підприємництво» 

Тренерка Людмила Чупряк «Публічні виступи» 

Тренерки Людмила
Кривченкова та Любов Кан «На шляху до жіночого лідерства» 

«Досвід залучення ресурсів для
розвитку громади в м. Олександрія
Кіровоградської області»

Тренерка Валентина
Чугуєвець

«Профілактика емоційного
вигорання працівників закладів
культури та бібліотек»Тренерка Наталія Макаренко
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Тренер 

Руслан Краплич
"Фундація імені князів-благодійників Острозьких", м. Рівне

Давайте почнемо з того, що висловимо припущення, що таке соціальне
підприємництво? (мозковий штурм, думки учасниць групи).
 
- Люба, м. Олександрія, Кіровоградська область. Перше, що приходить в голову,
соціальне підприємництво – це коли люди займаються бізнесом і якусь частину своїх
грошей віддають на вирішення соціальних проблем або на цьому підприємстві працює
лише категорія людей – соціальна. 
 
Я буду одразу коментувати, щоб ви розуміли. Коли бізнес віддає частину свого
заробітку чи прибутку в якусь добру справу – це називається соціальна корпоративна
відповідальність. І це є різновид сучасного менеджменту. Засновником цієї теорії є той
самий, хто є засновником комерційного маркетингу. І це Филип Котлер. В 2005 році
він сказав – дякую вам мої шанувальники, що ви читали і користуєтеся книгою
«Менеджмент. Маркетинг», але за 20 років дуже змінився, тому користуйтеся
соціальною корпоративною відповідальністю. Там є шість етапів, і один із них – це
відрахування на добрі справи. 
 
- Людмила, м. Олександрія, Кіровоградська область. У мене були спроби написати
проекти якраз по соціальному підприємництву. Ми хотіли створити інкубатор ідей,
кооперативи по сироварінню, вирощуванню ягід тощо. Такі у мене асоціації і нажаль,
невдалий досвід. 
 
Якщо я скажу, що експертиза і мої приватні дослідження того, як донори
підтримували в Молдові, Румунії, Польщі, Словаччині, то воно триває стільки, скільки
триває використання гранту. Після закінчення гранту закінчується і соціальне
підприємництво. І в Україні двічі чи тричі донори наступали на одні і ті самі граблі. І
жоден пункт не був успішним. Тому, вочевидь, грант – це не те, що підтримує
соціальне підприємництво. Часто через те, що вони не дуже розуміють про що
йдеться. Слова і назва мають значення. 
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- Ліля, м. Полтава. З соціальним підприємництвом я не стикалася, дещо читала лише.
Як на мене – це коли є група людей, яка хоче реалізувати ідею. Наприклад, люди з
інвалідністю або інші, які мають якісь фізичні або інші обмеження  таким чином
працевлаштовані. Їх вироби, наприклад, продають, і таким чином заробляються
кошти. І це пов’язано з громадськими організаціями. 
 
Громадські і благодійні організації, а також їх діяльність – громадська і благодійна, це
теж не соціальне підприємництво. Природа діяльності громадських/благодійних
організацій – це витратна природа. Чому більшість проектів із соціального
підприємництва були провалені? Бо гроші давалися не в соціальне підприємство, вони
давалися громадським/благодійним організаціям з надією, що ці організації під
проектом створять соціальне підприємство, діяльність якого була описана. Але
природа громадської/благодійної організації – споживча. Гроші взяти і по плану, так як
є, провести всі заходи і відзвітувати. Тому, й комунальні підприємства часто не
спрацьовують, тому що бюджет згубно діє, і стимулу бути підприємницькою
організацією – немає. 
 
- Наталія, смт. Іванків, Київська область. Для мене це підприємництво, яке працює на
громаду, допомагає людям з особливими потребами. 
 
Підприємство, яке працює на громаду - це комунальне підприємство. Воно може бути
соціальним, але, насправді, воно нічим не відрізняється від іншого, крім того, хто є
його засновником. І ще є одна відмінність – комунальне підприємство, на відміну від
інших, може безперешкодно брати бюджетні кошти і бути при цьому збитковим. 
 
- Наталія, м. Горішні Плавні, Полтавська область. На мою думку, це підприємництво,
яке об’єднує в собі людей і має за мету не лише отримання прибутку, а ще й певний
розвиток якоїсь соціальної сфери.
 
Бракує деяких конкретних моментів, але, якщо визначати, то дуже близько. Дещо
необхідно уточнити, щоб було зрозуміліше. 
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- Іванна, с. Сутківці, Хмельницька область. Я не
стикалася з таким визначенням, але читала про
це, цікавилася. В мене така думка, що це певна
якась підприємницька діяльність, яка спрямована
на зміни у суспільстві, можливо, інноваційні,
позитивні.  
 
Можна так сказати, якщо об’єднати два. Додалася
ще одна характеристика, що це все ж таки
підприємницька діяльність. Цим вона і
відрізняється.
 
- Наталія, м. Олександрія, Кіровоградська
область. Як на мене, то соціальні послуги в
бібліотеці – це майстер-класи з виготовлення
чогось, залучення до них людей різних категорій.
А соціальне підприємництво – це та діяльність,
до якої залучаються люди певної категорії
(наприклад, похилого віку).
 
Правда полягає в тому, що громадські/благодійні
організації те ж саме роблять, вони об’єднують
людей за певним принципом навколо якоїсь ідеї.
Але тоді, що ж таке підприємництво? Ми маємо
такі ознаки: соціальне підприємництво – це
підприємництво.
 
 
 
 

|       |

| © ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ |

24



Це не споживання грошей без прибутку. Мусить бути прибуток. Підприємницька
діяльність- це планування продукту, дистрибуція продукту задля отримання прибутку.
Але те, що можна витягувати це те, що соціальне підприємництво часто працює з
вразливими групами.
 
- Алла, с. Щурівчики, Хмельницька область. Соціальне підприємництво – це вид
діяльності, до якого залучаються вразливі верстви населення і яке має за мету
покращення умов (або сприяння позитивним змінам) для певних категорій людей.
 
Вже ближче. Дуже часто не договорюють важливої характеристики. Що соціальне
підприємство – це робота соціально-вразливої групи (де люди створюють своїми
руками продукт) для цієї ж або для інших вразливих груп. Це основна відмінність від
всіх інших видів підприємницької діяльності. Цим соціальне підприємство і
вирізняється. Чому ми говоримо, що товариство інвалідів, які мають підприємство
своє, чому це класичне соціальне підприємництво? Тому що, для того, щоб незряча
людина, наприклад, змонтувала розетку чи ще щось, йому потрібне спеціально
обладнане місце, його треба навчити цьому. Є законодавчі вимоги, що таких людей
треба доставити до місця роботи, годувати, супроводжувати, навчати тощо. Тому і
продукція там має інакшу вартість. І вони видають продукт для своєї ж категорії або
іншої вразливої категорії населення.  
 
Тепер про кооператив. Чому кооператив вважається класичним соціальним
підприємством? Треба подивитися на історію кооперації. Історія кооперативів в
Україні, вони до речі прийшли з Австро-Угорської імперії, яка була найбіднішою, бо
вона була затиснута всередині Європі і не мала простору. Звідти пішли кооперативи -
 
 
з бідних людей. Чому? Тому що війни були,
розорення, найбільше всього
винищувалися чоловіки. А отже
залишалися вдови, сироти, і це була
основна вразлива група. І вони мусили
забезпечити виживання собі і своїм дітям,
і ще платили податки. Чому в Україні
кооперативи зараз не працюють? Трохи
все змінюється, мають бути власники, так,
це може буде не заможне верство. Перші
кооперативи в Україні в кінці 19 – на
початку 20 століття почали працювати –
це були споживчі кооперативи. І
об’єднували вони дійсно найбідніші сім’ї,
переважно в селах. Це і зараз можна
зробити. Підніміть, будь ласка, руку, хто
вважає, що сім’я сьогодні – це захищена
категорія?
 
Можна сказати, що вразлива група… тому,
все, що стосується сім’ї, може бути
кооперативом.
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Зміни в законодавчій базі не будуть стимулювати кооперативи. Це відповідальність
сімей, або вони готові щось робити, або ні. 
 
Давайте ще одну різницю проведемо з бізнесом. Ми не дали визначення, чим соціальне
підприємництво відрізняється від бізнесу? От як думаєте, чим? 
 
- Масштабом.. ще версії…
 
- Складом учасників ..ми говоримо про бідні верстви населення, тобто їм спочатку
необхідно задовольнити базові потреби, в же потім заробляти гроші.
 
Формула бізнесу приблизно звучить так: інвестиція - коли є інвестиція, буде бізнес –
коли є бізнес, буде прибуток. Я зараз нічого не буду пояснювати, а дам іншу формулу –
формулу соціального підприємництва, яка виглядає трохи інакше. Мудрість –
творчість – добробут. 
 
Поясніть чому? Деякі речі легше сприймати не через себе зараз, бо ми надто критичні
до себе або навпаки. Деколи нам легше сприймати щось, що було колись і ми про це
чули. Давайте все таки повернемося до історії, знову про кооперативи. Є дисертація
мого друга, він доктор творчої економіки. Перші кооперативи, які прийшли в Україну,
вони прийшли через церкву і першими організаторами кооперативів були священики.
Це не тільки греко-католицька церква, а насправді й православна. Тому й є дисертації
про це.
 
Чому саме священники і чому греко-католики? Тому що традиційно, в Західній
Україні, було потужні дві церкви – православна і римсько-католицька. І ці дві церкви
між собою якось там змагалися. Коли бідний священик приходив в село, то, щоб
збудувати церкву, йому потрібно було побудувати громаду, об’єднати. Для цього
потрібна мудрість. Коли бідний священик, який ще нічого не заробив і шансів на
заробіток не так багато, приходить в бідну молоду громаду, то йому приходиться добре
думати, що цій громаді запропонувати. І що він бачить? В принципі теж саме, що ми
зараз бачимо у віддалених селах. Ціна продуктів, які продаються в сільській, значна
вища ніж в міській місцевості.
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Основні споживчі товари, одяг в тому числі, привозиться з міста і люди, які і так бідні,
постійно переплачують. І тут вже необхідно проявити творчість, придумати, як,
наприклад, закупати продукти там і привозити сюди. Священик іде до людей і питає -
що вам потрібно? Записує, кому що потрібно привезти з міста, складають списки.
Дають список старості, дають йому гроші, і він їде в місто, в гуртовню і купляє вже
значно менше, на 10, 15, 20 відсотків. Що відбувається? В людей піднімається загальний
добробут. Навіть, якщо старості заплатили і за проїзд, але все одно піднімається і його
добробут. 
 
Бізнес не хоче працювати на своїх грошах. Яка простіша формула бізнесу? Тут діє інша
етика та інша природа. Формула бізнесу така – чужі люди та чужі гроші працюють на
мене. Чужі гроші – це інвестиція. Коли з бізнесменом щось стається, він не може
забрати свої гроші. Соціальна корпоративна відповідальність для того і існує, щоб
пом’якшити удари економіки по бізнесу. З одного боку, бізнес придумав багато речей,
щоб полегшити життя людей, а з іншого знищити. Тепер давайте до сучасних
прикладів. Ми щойно визначили категорію. Наприклад, сім’я. Вона присутня в кожній
громаді, і не треба відшукувати незрячих або тих, хто не чує, наприклад, якщо їх немає. 
 
Треба дивитися реально на ситуацію і на тих, хто справді страждає. І таких категорій,
насправді, в кожній громаді, більше ніж, ви собі можете припустити. І тут треба
проявляти мудрість. Це значить, що нам треба подивитися, поспостерігати… 
 
Дуже часто є такі приклади, які розкручуються. Наприклад, ми беремо в людей
вживані речі в Києві і продаємо їх. Це соціальне підприємництво? Ні, це секонд хенд,
тобто одні приносять те, що їм не потрібно, інші купують по нижчій ціні. Але це бізнес.
Навіть якщо вони там якусь частину віддають. І це не є соціальним підприємництвом. І
деякі ходять по конференціям і розповідають, що це соціальне підприємництво. І
соціальне підприємництво і бізнес є підприємництвом. Є різниця з цільовими
групами, підходами. Є різниця в цінностях, якими користуються ті та інші. Але
відмінність все ж таки є – прибуток. В одному прибуток для багатьох, який
перетворюється в добробут, а там прибуток для однієї особи. Підприємництво- це
коли все продається. Творчість потрібна для того, щоб придумати, як продати так, щоб
це коштувало більше.
 
Якщо ми хочемо робити соціальне підприємство, нам потрібно робити бізнес. Скажу
більше, набагато більше шансів діючим підприємцям стати соціальними
підприємствами, ніж тим, хто буде вчитися підприємницькій діяльності шляхом проб
та помилок. А чому так? Що знаєте про мислення? Роберт Кіосакі знаєте, хто такий? 
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Він виводить дві речі, які ми можемо
згадати, що нам корисні. Це те, що є 4
типи мислення людей щодо грошей.
Перший тип мислення мають робітники.
Є характеристика для таких людей – це
люди залежні від грошей, змушені все
життя працювати на когось, їм будуть
платити мало, принижувати, а вони
будуть терпіти. Простіше кажучи, що це
люди, які живуть постійно в стресі, мало
їдять та мало сплять. 
 
Кіосакі каже, що під час стресу, люди
кажуть – все не можу, і переходять в іншу
категорію, як має назву само зайняті або
підприємці. Треба пройти величезну
колосальну ломку. Треба придумати ідею,
створювати продукт, його дистрибуцію
тощо. Якщо ми мислимо не змінно, то
підходи не змінюються. Нас буде кидати в
попередню  стадію, і завжди це
супроводжується персональною кризою.
Ще одна частина, яку ми маємо по Кіосакі
засвоїти – це пасиви і активи. Деякі люди
помилково вважають, що якщо вони
мають нерухомість, то вони багаті. Бо
дуже часто ця нерухомість є їх пасивом.
Але коли ми думаємо про бізнес, ми
думаємо про те, як збільшити активи. Це
перший крок до підходу про
підприємницьку діяльність. Скажу так, що
перші сорок років, чим би ви не
займалися, буде завжди важко. 
 
 Перше, з чого розпочинається будь-яка
підприємницька діяльність, це портрет
клієнта. Це непридумана якась істота, це
 реалістичні люди, яких ми можемо побачити і сказати – це мій клієнт. Якщо ми не

можемо описати такого портрету, щоб вирізнити цих людей, ні якісного бізнесу, ні
якісного комунального підприємництва бути не може. Чому? Бо якщо ми не знаємо,
хто наш клієнт, ми не знаємо, хто платить. Бо клієнт відрізняється від споживача тим,
що він платить, а не просто споживає. Бо є клієнти – споживачі, а є клієнти – ті, хто
платить. Наприклад, підгузки. Клієнт – мама, чи бабуся або дідусь, а споживач –
дитина. Ми мусимо мати портрети кожної групи. Тому що, часом, саме діти можуть
бути головним промоутером нашого продукту.
 
Якщо ми портрет не намалювали, ми не дамо того продукту, бо портрет завжди
пишеться з урахуванням продукту. Наприклад, називаєте цільову групу, яку легко
опишете – безпритульні або люди без місця проживання. 
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Опишіть так, як ви бачите – погано одягнені, припухлі обличчя, явний наслідок дій
хімічних речовин тощо. Якщо ми не зможемо описати портрет клієнта, ми не здатні
надати послуги. Якщо ми не можемо надати послуги чи продукту, ми банкроти. Якщо
ми банкроти, ми нікчемні на ринку праці, не те, що в бізнесі. Поки ми не описуємо
портрет, ми не можемо визначитися, що це наш клієнт. А коли ми прив’язуємося до
своєї локації (бібліотека, заклад культури), то ми навіть і не задумуємося, що є інші
категорії, які мають поведінку, потреби, статус. 
 
Перспектива не в тому, щоб працювати з діючим клієнтом. Перспектива полягає в
тому, щоб залучити тих, хто не є клієнтом. Існує три ешелони на клієнта, які роблять
величезні статки малими внесками. 
 

До продуктів. Коли ми описуємо продукт, то описуємо картинку таємних бажань
клієнта, яка відповідає потребам. Наприклад, реклама є така Бонжур… бачили, як
описують? Хтось дивився склад цього печива? Там немає ні одної біологічної
речовини, але люди вирішують купувати і куштувати. Тому, необхідно розуміти, як
повинен виглядати наш продукт і як його описати так вдало. Для кожної потреби має
бути запропонований свій продукт. 
 
Робота в групах, презентація напрацювань, підведення підсумків.
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ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ
Тренерка 

Людмила Чупряк
Уманська міська централізована система бібліотек, м. Умань Черкаська обл.

Брайан Трейсі у своїй книзі «5:0 в вашу пользу, или Эффективные методы убеждения»,
стверджує, що 85% вашого успіху, щастя, здоров’я, благополуччя залежить від вміння
спілкуватися з людьми. Практично все в нашому житті, як бачимо, залежить від цього. 
 
Публічні виступи можна поділити на кілька категорій. Ритуальні – це виступи, які не
несуть ніякого глибокого змісту, інформації, мети переконати людей. Це просто
виступ, який потрібно виконати. Наприклад, на весіллі тост. Інформаційні –
інформування про щось. Коли викладач читає лекцію. Остання категорія виступів, про
які ми сьогодні з вами поговоримо – мотиваційні. 
 
Коли ми говоримо про мотиваційний публічний виступ, що ми повинні перш за все
зробити? Перший наш крок, якщо ми готуємося – це мета. Правильно сформульована
мета – це хороший результат. Коли ми готуємо якийсь захід, ми повинні дати собі
відповіді на 2 питання – для чого це мені треба, що я від цього хочу і що хочуть ті люди,
до яких я іду. І вже відштовхуючись від цього, має бути наша дія. Наприклад, коли я
люблю цукерки і йду на рибалку, то явно рибі я цукерки не несу, хоч я їх і люблю. Я йду
із тим, що їсть риба. 
 
Тому, дуже важливо на першому етапі підготовки до публічного виступу – є чітко
окреслена мета. Далі готуємо власне наш публічний виступ. Наприклад, є часовий
таймінг, 100% нашого часу. 90% нашого часу з них ми готуємося. 
 
Малюнок статистичних даних.
 
Переважна більшість часу, а саме 60%, готується – про що буде йти мова, про що буде
говорити. Пишуться тексти. 30% - як зайти, сісти, повернутися і тільки 10% - як
вдягнутися. І це в корінь протилежне до того, як нас сприймає аудиторія. 60%
сприймає нас від того, як ми одягаємося. Вони нас оцінюють. Неважливо, про що ми
говоримо, а важливо, що на нас надіто. 30% слухають, як ви говорите і тільки 10% про
що. Все навпаки.
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Коли я прочитала цю книгу, вирішила перевірити все на практиці. Сказали мені
провести в будинку культури свято 9 травня. Пішла я в перукарню, зробила макіяж,
купила дороге і гарне плаття та й все інше. Думаю, я перевірю просто на практиці, як
же воно працює. Той сценарій я прочитала два рази, але одягнена бездоганно. Я
вважаю, що провела я цей захід добре, але можна було і краще. Але, стільки людей,
включаючи депутатів з міської ради і тих від кого я чекала дзвінка, то всі написали або
подзвонили, включаючи міського голову, що я дуже добре вела. Але як же я вела, а
гардероб правильно підібраний – це головне. Потрібно всього 7 секунд, щоб у людей
про вас склалося перше враження. Ви їм або сподобалися або ні, і вам буде потрібна не
1 хвилина, щоб далі якось змінити ситуацію в інший бік. 
 
Уявимо, що аудиторія і оратор мають якусь статеву приналежність. Насправді,
аудиторія – це примхлива жінка. А лектор – це чоловік, який має її в чомусь
переконати, добитися її прихильності. Запам’ятайте, що аудиторія підсвідомо – це як
колектив. Якщо ви говорите про якісь неприємні речі для них, то вони об’єднаються
проти вас. Той, хто лектор – він завжди чужий. Ті, хто сидять в залі, вони завжди свої,
які б відносини між ними не були. Тому, одне із важливих правил – ніколи не вступати
з аудиторією в конфлікт. Ніколи не намагатися нав’язати якісь відносини, а тільки
вміло лобіювати. 
 
Структуру виступу можна визначити наступним чином. Вступ – 20% вашого часу, 60%
- основна частина і 20% - це заключна частина вашого виступу. Дуже важливо, щоб у
вас був інтерактив. Це залучення кожного до вашого спілкування. Когось, щоб
запитали, когось щоб допомогли щось зробити. Коли ви залучаєте людей, ви даєте
можливість відчути їх потрібність. Також, це розвантажує аудиторію, адже вона також
втомлюється. 
 
Подолання страхів. Вченими доведено, що страх перед публічними виступами займає
друге місце після страху смерті. Це величезна проблема. Один із грецьких ораторів,
коли вперше хотів виступити на Афінському форумі, а це була людина начитана, то всі
люди розсміялися і пішли. Він не розчарувався, клав каміння у свій рот, щоб тренувати
дикцію і виголошував свої промови окремо, і таким чином навчився виступати. В
рекомендаціях - бажано зробити репетицію перед дзеркалом. Це один варіант. 
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Інший варіант – записати на диктофон, а
краще на відео. Адже вам потрібно
проаналізувати свою поведінку, свій
виступ, подивившись зі сторони. Долати
свої страхи потрібно. Як з цим боротися?
Корисно зробити якусь фізичну вправу,
наприклад, поприсідати. Адреналін
зменшиться в крові. Якщо такої змоги
немає, то корисна вправа – порухати
щелепою. Під час таких рухів адреналін з
крові виходить. Ще дуже добре допомагає
дихальна гімнастика по 1000 разів. 
 
Важливим аспектом є презентація себе.
Коли ви приходите кудись виступати,
потрібно не соромитися, розказати про
себе. Тобто, коли ви називаєте всі свої
регалії, перед тим як виступити, то вас
вже будуть сприймати добре, хоча ви ще
нічого не сказали, а аудиторію вже
налаштували на себе. Буває, коли люди
хвилюються, то вони про це кажуть.
Психологи кажуть, що і це допомагає,
адже ти висказався людям, що ти
хвилюєшся, то вона тебе і потім
нормально сприймає. 
 
Ми плавно переходимо до такого
поняття, як увага. Тільки 7 хвилин
тримається увага на публічному виступі.
Якщо тема цікава, то максимум 20
хвилин. Щоб утримувалась увага,
звертайтесь до аудиторії, щось питайте,
чи відкрити вікно тощо. Коли лектор не
стоїть, а ходить, то увага краще
зосереджується, зовсім інше сприйняття.
До цього відноситься також й міміка,
голос. Враховуємо це. Жестів повинно
бути в міру, щоб слухали про що ви
говорите, а не тільки дивляться на те, як
ви махаєте руками. 
 
 
Стосовно одягу – коли ви йдете до
аудиторії, є важливий момент. Дивлячись
на те, куди ви йдете, для якої аудиторії.
Треба одягатися так, як одягаються
приблизно ті люди, до яких ви йдете. Тоді 
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вони вас будуть сприймати. Так само і мова, навіть допустимо вживати якісь
жаргонізми. Якщо ви йдете до шахтарів, то потрібно говорити їх мовою.
 
Коли ми заходимо в зал, а вони бувають різні, є така важлива річ, як зоровий контакт.
Бажано із кожним, яка б не була аудиторія, чи то клас, чи стадіон, чи будинок культури
встановити максимально зоровий контакт. Щоб між вами і аудиторією був метр, тобто
зона, щоб можна було розширити, малюючи якби трикутник.
 
Ще важливий момент – це час нашого публічного виступу. У всіх людей зранку
набагато краще працює та частина мозку, яка відповідає за логіку, критичне мислення,
аналітику. В другій половині дня – та частина мозку, яка відповідає за емоції, почуття.
Вам вже хочеться спокою. Тобто, коли ви йдете виступати зранку, ви повинні
запастися датами, конкретними фактами, якимись важливими речами, реалістично -
конкретними. 
 
Виконання вправи. Виступ – презентація себе. Підбиття підсумків. Поради для себе. 
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НА ШЛЯХУ ДО ЖІНОЧОГО
ЛІДЕРСТВА

Тренерки 
Людмила Кривченкова та Любов Кан

ГО "Олександрійський гендерний інформаційний центр", м. Олександрія Кіровоградська обл.

Хотілося б розпочати з ваших очікувань від майстер-класу. Прошу вас написати на
стікерах та по одному прикріпити на плакат, де намальована гора, не озвучуючи, а
зробимо це наприкінці. Розміщуємо стікери у підніжжя гори, а потім побачимо, де ми
будемо.
 
Вправа – очікування. Вправа – правила. 
 
Народившись в жіночому тілі, жінка отримує соціальний пакет з самого дитинства. Це
дівчина, жінка, мати, дружина. І під час свого життя вона навчається, здобуває освіту,
професію. А яка ж роль жінки саме в розбудові місцевих громад під час реформування?
Я хочу, щоб ви замислилися над цим і підкріпили цю відповідь асоціативно,
картинками. Оберіть картинку із запропонованих і поясніть чому. 
 
- Зараз не про соціальну активність. Я обрала такий чудовий будинок, тому що це
будинок моєї мрії. Чомусь саме таким я його уявляла, саме будинок. І взагалі, це
асоціація літа, тепла, затишку, це те, чого мені нині не вистачає.
 
- Я обрала таку картинку, бо жінка схожа на осінь. І насправді, від неї залежить, ким
вона буде у формування громади чи у формуванні будь-чого. Вона може бути яскравою
і вести за собою, може бути похмурою і дощовою, може бути останнім промінчиком
сонця, може змінити, що захоче.
 
- Я обрала ось таких тигрів, тому що бувають такі ситуації в житті, що жінці потрібно
бути тигром. Бути впевненою у своїх вчинках, досягненнях. 
 
- Я обрала ось таких собак – хаскі. Я знаю, що ця породі дуже добрі собаки, хоча вони і
великі. І тут ви бачите, я маю надію, що це пара. Я думаю, що жінка має бути в парі з
чоловіком, де вони на одному рівні, з правами і можливостями.
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- Я обрала дві картинки. Перша – це квіти, адже жінка – це краса, підтримка, розум.
Але не варто забувати про те, коли наступає той період віку, коли ми стаємо не такі
красиві, наступає той момент кульбабки – момент зрілості і тому потрібно цінити ті
миттєвості, шанси і здійснити свої плани, щось залишивши.
 
- Я так подумала і обрала таку картинку, це пара – чоловік і жінка. Як колись казали,
не так добре з чоловіком, як погано без нього. Є пара, є підтримка, а жінка – це
берегиня роду і вона ніби лакмусовий папірець в громаді, має об’єднувати різні групи,
верстви, особливо жінка, яка лідер, соціальний аніматор. Вона має стирати
відмінності, і знаходити те, що об’єднує. 
 
- Першу картинку я взяла ось цю – це зима, гарний будинок. Зима асоціюється з
важким періодом, який ми переживаємо, але досягнемо і тих гарних будинків, і всього
іншого. Друга картинка – це кошенята із собакою. Я, як жінка, маю ці ролі, я їм
відповідаю, тому що я просуваю свої інтереси бібліотеки, родини, громади. 
 
- У мене картинка з колесом. Хоча воно і окремо, але в моєму розумінні, це те, що
жінка постійно рухається, а з квітами – ми всі гарні.
 
Презентація досвіду.
 
Питання жінки в розвитку громади хвилювало і нашу громадську організацію. З
жінками в Олександрійському районі працюємо давно, реалізуємо проекти з правової
обізнаності, протидії насиллю тощо. З настанням реформи децентралізації виникла
така потреба в написанні іншого проекту, а саме «Активна жінка – успішна громада» і
який було підтримано. Цей проект реалізувався на території 4-х населених пунктах
Олександрійського району і об’єднав 65 активних жінок. Ми знаємо, що у нас в районі є 
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жінки, які готові діяти, але для цього їм
потрібні знання, навички і потрібно
місце, де їх зібрати. І бібліотека стала
таким місцем. На території цих 4
населених пунктів при бібліотеках було
створено центри громадських
активностей. В цих центрах збиралися
активні жінки і там почалося навчання.
До навчань ми залучили психолога, з
яким розглядали лідерські якості, взагалі
поняття лідерство. 
 
Потім ми розпочали проводити тренінги
з електронного урядування, складати
запити та надсилати, також тренінг з
адвокації, як просувати інтереси жінок.
Залучали юриста, який надавав
консультації зі створення громадської
організації.   
 
Далі учасниці проводили опитування на
території своїх сіл і дізналися, що громада
хоче покращити, витративши мало
ресурсів, адже ідея є, а коштів
недостатньо. І от всі ці жінки зібралися у
нас в м. Олександрія в районній
бібліотеці зі своїми групами підтримки. У
нас проходила ярмарка ідей, де вони
представили свої ідеї. Ідеї були реальні
(це був 2015 рік). Наприклад, створити
дитячий майданчик на пустирі,
відродження клумби в парку, зробити
спортивний майданчик, облаштування
парку. Всі ці ініціативи згодом були
реалізовані. 
 
Ми змінюємося самі і змінюємо життя в
громадах – енерджайзер Перевтілення.
Обговорення. 
 
Хочу приділити також увагу нашу і
поговорити про стереотипи. Це дійсно
якийсь шаблон. Але є таке поняття
сьогодні, як гендерний стереотип. Це ті
образи, які суспільство чомусь за
багатовікову свою історію приготувало
для жінок і чоловіків. Багато пишуть, що
в стереотипах є і позитивне, є і 
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негативне. Стереотипи є різного характеру – і по зовнішності, по професії, по
емоційній складовій. Хоча насправді це є людські якості, і чоловік то чи жінка –
неважливо. І статистика це підтверджує. Вважається, що великим бізнесом повинен
керувати чоловік, а для жінки само господарство – цього вистачить для самореалізації
і тільки жінка повинна піклуватися за дітьми вдома. Що ж робити? Пропоную нам
подумати над цим разом.
 
Робота в групах, презентація.
 
Як можна спростувати стереотипи? (аргументи):
- Приклади успішних бізнес-жінок, жінок-активісток;
- Побутові приклади (коли у дружини більша заробітна плата);
- Стирається гендер при виборі професій (кухарі, перукарі тощо).
 
Які стереотипи перешкоджають самореалізації жінок?
- Під час працевлаштування;
- Відношення оточення (упередження);
- Під час конфліктів;
- Під час конкуренції;
- Під час кар’єрного росту;
- Відсутність вільного часу;
- Обмежене коло друзів та знайомств;
- Відсутність мотивації;
- Самопожертва;
- Депресія;
- Егоїзм чоловіка, відсутність підтримки;
- Гендерна думка суспільства.
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В рамках нашого проекту ми
з жінками також говорили
про стереотипи і вирішили,
що давайте ми самі будемо
створювати ці моделі
поведінки з самої себе,
таким чином спростовуючи
ці стереотипи, доводити, що
то це не так. Ще хотіли б
поділитися з вами нашим
проектом «Жіночий
кластер». Для чого ми його
реалізували? Ми проїздили
по селам, проводили
заняття з жінками. Так, це
все добре, ми вчимося як
представляти інтереси, як
звертатися до органів влади
електронно, але не вистачає
чогось. І не вистачає того,
що кожній жінці потрібно
зрозуміти, що вона
насправді хоче. Чи хоче вона
розвивати громаду? 

Ми запропонували їм розібратися в трьох сферах – політика, бізнес і громадська
діяльність. Розібратися наступним чином – організували менторську програму. Ми
запросили жінок з нашої місцевості, які вже досягли певного успіху, і їх важливо
знати. Жінка, яка має свій успішний бізнес. Жінка, яка була депутатом обласної ради і
жінка, яка займається громадською діяльністю. Учасники нашої програми мали змогу
не лише поспілкуватися, ми провели коучінг-сесію, як досягти успіху швидко. На цій
сесії ми їм надали можливість просто подивитися і послухати цих успішних жінок, що
це їм дає особисто. І після цього потрібно було зрозуміти, чи насправді кожна з них
хоче цього.
 
Для цього ми їх «вирвали» з тих населених пунктів, де вони проживають і поїхали до
Дніпра на природу, щоб подумати про себе. Це було протягом 2-х днів. Перший день –
запросили тренера з комунікації, малювали свої цикли життя, замислювалися над тим,
яку сферу життя їм краще розвивати, як рівноцінно рухатися по життю. І потрібно
рухатися по черзі, адже неможливо бути одразу на горі. Є шляхи, які треба подолати і
їх треба про планувати, зрозуміти, яка я є зараз і що буде зі мною надалі. Але при цьому
розуміти, що весь час не буде рівна дорога.  
 
Презентація відео-ролику. Психологічна вправа.
 
 
В кожному з нас є внутрішній критик. І саме цей внутрішній критик не дозволяє мені
робити ті кроки, які б я могла зробити. Як з цим внутрішнім криком можна 
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поборотися, ну спробувати? Давайте кожна для себе спробуємо намалювати цього
внутрішнього критик, як він для вас виглядає…. далі напишіть ті слова, коли вам
потрібно зробити якийсь крок, а ці слова вас зупиняють. Чи я не зможу, чи немає у
мене кваліфікації тощо. А можливо, ви і не говорите зовсім. Після цього закрийте очі і
уявіть, що ви знаходитесь у великій кімнаті. Ви не знаєте, що це за кімната, але на
підсвідомому рівні розумієте, що це дуже велика кімната. В ній дуже темно і там нікого
немає. І в один із моментів, ви бачите промінь і розумієте, що це може бути театр і ви
знаходитись в кінці. 
 
Попереду вас сцена, а в промінні світла хтось є, але ви не бачите хто то є. хочеться
подивитися, хто то. Ви ідете туди, ніщо не перешкоджає вам. Ви підходите до сцени і
бачите, що на стільчику сидить маленька дівчинка, сидить і плаче. Побачивши вас,
вона починає дужче плакати. Ви підходите ближче і питаєте, чому вона плаче. А вона
говорить вам ті слова, що ви прописали, озвучує їх. Ви, послухавши її, розумієте, що це
такі дрібниці, обіймаєте і кажете, щоб вона не плакала, адже ти є найгарніша і
найкраща, і що все попереду. В той же час, ви розумієте, що це внутрішня ви і
говорите ці слова собі. Ви – доросла жінка, ви розумієте, що ці слова – лише наш плід
уяви і це кордони, які ми ставимо собі. Відкриваємо очі…. І розуміємо, що лише від нас
залежить, що ми можемо зробити. 
 
Рефлексія майстер-класу. Повернення до очікувань і розміщення їх на плакаті з горою для
кожної учасниці. 
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«ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ В М. ОЛЕКСАНДРІЯ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Тренерка 

Валентина Чугуєвець
ГО «Центр Громадської Активності «Перемога», м. Олександрія Кіровоградська обл.

Завдяки Інституту соціокультурного менеджменту я інакше подивилася на те, що таке
громадська організація і який вона може мати вплив. Через те, що я переселенка, мені
весь час хотілося все покинути і поїхати, тим паче, що там у мене чоловік. Але
бажання долучитися до цієї роботи, і скільки вкладається в нас, я рада, що змогла
пройти ті перепони і зараз маю змогу бути тут і ділитися з вами досвідом.
 
Думаю, що всі ви чогось чекаєте від сьогоднішньої сесії, щоб те, що буде в нагоді?
Пропоную озвучити ваші очікування і ми їх розмістимо на плакаті, а в кінці сесії
подивимось на результати. Серед очікувань найбільше  - шляхи/методи залучення
ресурсів, успішний та практичний досвід. Презентація та погодження правил.
 
Отже, ресурси. Минулого року ми вже отримували знання щодо залучення ресурсів від
польських колег та Руслана Краплича (м. Рівне). То сьогодні, ми трохи будемо
вертатися та пригадувати ту інформацію. І щоб, у нас була практична робота,
пропоную вам попрацювати в 3 групах і відобразити на плакатах відповіді/пункти на
такі питання: де взяти кошти на громадську діяльність? Де шукати волонтерів і як їх
мотивувати? Як залучати ресурси партнерів?
 
Робота в групах, презентація напрацювань.
 
Отже, питання – де взяти кошти на громадську діяльність? Група надала наступні
відповіді – бізнес, благодійники, меценати, спонсори, громадські організації, фонди,
донорські організації (гранти), аукціони, виставки-продажі, волонтери (в т.ч. іноземці),
особисто зацікавлені, політичні партії, депутати, релігійні громади (організації),
краунфайдингові платформи, бюджет участі, заробити.
 
Питання - де шукати волонтерів і як їх мотивувати? Відповіді – навчальні заклади,
партнерські та громадські організації, друзі, сім’я, громадські активісти, підприємці. 
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При пошуку волонтерів, слід розуміти для чого вони вам і тоді вже буде простіше.
Серед заохочення – матеріальне, для когось це стиль життя, спілкування, спільна
участь, налагодження зв’язків, досвід.
 
Питання - як залучати партнерів? Відповіді - скласти список (картотеку) потенційних
партнерів, зібрати по них всю необхідну інформацію, визначитися, чим ми можемо
бути корисні для окремо кожного партнера, розробити механізм (алгоритм)
знайомства з кожним партнером, організувати окремі зустрічі, розробити план
співпраці, налагодити постійний контакт (дзвінки, електронна пошта, соціальні
мережі, подружитися, запросити у друзі), партнери партнерів, звітування.
 
Хочу на особистому прикладі, так скажем, свіжому, як ми знайшли партнера 3 дні
тому. Коли ми ремонтували будинок культури, то залишилося багато старого каміння.
Хотіли його замінити, але коштів не вистачило і воно там, так і залишився. Ми
зверталися до міської ради не один раз, ходили до житлово-експлуатаційної контори,
вивчали скільки ж виділили на благоустрій територій на рік, але ніяк не вдавалося
вивезти це каміння. І ми «пішли» просто по політичним партіям. Спочатку була
відмова, але через деякий час вони зателефонували і допомогли з нашою роботою. До
чого я веду… партнери з’являються тоді, коли вони бачать, що ти відвертий, робиш
реальні справи, і не для галочки. І це партнери надовго, коли ми один одному
допомагаємо. 
 
Роздаткові матеріали для учасниць. Презентація досвіду громадської організації «Центр
громадської активності Перемога», м. Олександрія, Кіровоградська область. 
 
В 1995 році я створила громадську організацію «Просвіта» в Луганській області, у мене
була дуже добра команда. До мене прийшла жінка, яка працювала в бібліотеці, зналася
на діловодстві. Це мені було дуже корисно, адже я мала багато ідей і важко було їх
впорядкувати. Також була бухгалтер на пів ставки. Ми постійно десь просили кошти.
Потім я почитала більше інформації, і за кордоном громадські організації 70% -
заробляють. Мені це сподобалося, я тоді вже отримала економічну освіту, пішла на
курси англійської мови, мені показали, як робити кошторис тощо. 
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І ми почали діяльність, яка зараз називається соціальним підприємництвом, а тоді ми
цього ще не знали. У мене було 6 штатних працівників, ми всі отримували заробітну
плату, платили податки, звітувалися. І в нас були платні комп’ютерні послуги,
спочатку брали в оренду комп’ютери, потім купили, виплачували кредит, через те, що
в нас вже було близько 600 студентів з різних куточків світу. Просто м. Брянка
Луганської області, в якому я проживала – це шахтарське місто, де 13 шкіл і вони
розкидані на відстані до 23 км від центру. Вони приїжджали до нас і навчалися
комп’ютерної грамотності. За зароблені кошти ми купували комп’ютери, також
писали проекти і від фонду Відродження отримали кошти, також купили комп’ютер.
Далі знайшли партнерів, співпрацювали з коледжем, вони також  надали нам
комп’ютери, адже бажаючих було все більше, в тому числі і шахтарі. Так у нас і вийшла
комп’ютерна база. 
 
Далі розпочали курси з англійської мови, теж було цікаво, за методикою
Оксфордського університету. Наші викладачі навчилися там у них, і потім викладали
для наших людей. Всім дуже подобалося, адже люди платили менше, ніж якби це було
індивідуальне заняття. Потім я в потягу познайомилася з викладачкою бальних танців
і вона розпочала викладати, це була моя мрія. Безкоштовно проводили тренінги,
запрошували представників різних громадських організацій. У нас працював дебатний
клуб, також були розвиваючи ігри для дітей. Тобто ми робили все згідно статуту, в
тому числі і заробляти кошти на свою діяльність, про що також було написано в
статуті. З приміщенням було все не складно. Будинок культури був на балансі шахти,
спочатку було безкоштовно, потім, коли закрилася шахта, ми заключили договір
оренди. Оце був такий досвід, але він закінчився не дуже добре. Я була не дуже
вигідним політичним опонентом, на мене завели карну справу і «Просвіта» у нас
закінчилися, я була вимушена перейти на іншу діяльність. 
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В 2015 році я переїхала до м. Олександрія
Кіровоградської області, як переселенка.
В мене нічого немає, я орендую житло,
отримую пенсію, деяку компенсацію на
житло і займаюся громадською
діяльністю безкоштовно. Я переїхала до
Олександрії з християнською церквою. І
ми шукали приміщення для того, щоб
приймати людей. І вийшло так, що я
познайомилася з керівником однієї з
політичних партій, який допоміг нам з
приміщенням. Нам надали в оренду
будинок культури пустий на районі
Перемога за 1 грн в місяць. 
 
Презентація будинку культури
 
Будинок культури в недоброму стані,
немає води, він не опалюється. І ми
потроху розпочали влаштовувати гуртки,
дещо ремонтувати. Я познайомилася з
однією жінкою, і вона стала нашою
волонтеркою. Таким чином ми поступово
розпочали працювати і отримували
задоволення від нашої корисної роботи. 
 Але гуртки гуртками, а мені хотілося
чогось конкретнішого, можливо
більшого. І ми зробили клуб за
інтересами при церкві (положення клубу
в роздаткових матеріалах). Хочу звернути
вашу увагу на останню сторінку щодо
фінансування. Взагалі, клуби за
інтересами – це як окрема організація,
вони просто збираються і можуть
збирати якісь кошти, а потім ця людина
звітується, куди вони пішли. Ми також
внесли такі розтрати, але це не заробітна
плата. Ця форма роботи дуже цікава,
адже для початку, щоб залучити людей,
це добре. Ми зробили невеличку рекламу,
соціальне опитування і дуже багато
людей мікрорайону приходили на наші
організаційні збори. Після цього ми
більше зробили гуртків, діти навчаються,
спілкуються. Проводимо різноманітні
конкурси. У нас з’явилися спонсори, адже
вони побачили, що тут відбувається
дійсно щось цікаве. Ось така на ідея, наша
бажання і ресурси.
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Потім я написала проект на Крим.SOS при підтримці ООН. Це була програма для
переселенців. Я розписала, які у нас є гуртки, чим ми займаємося, надіслала фото.
Вони до нас приїхали, подивилися платформу і підтримали нас. Був дуже цікавий у нас
фестиваль «Україна починається з тебе». Зібрали багато людей, гуртків, оголошення в
газеті 7000 тираж. 
 
Далі ми створили громадську організацію «Центр громадської активності «Перемога» і
вже від імені організації проводити різні заходи. Я розпочала писати проекти,
отримували кошти. Придбали необхідну техніку, програми, костюми тощо. Всього
провели 530 заходів за 9 місяців, до яких залучено 6000 людей. І вийшло так, що все, що
ми придбали залишилося в бібліотеці і користуватися було дуже важко. Ми вирішили
йти далі. Після наших активностей, приїхали до нас представники ООН і
запропонували нам відремонтувати дах. Але ж необхідно було скласти кошторис, я
звернулася до депутата, був проведений тендер і міська організація зробила ремонт,
який тривав 1 рік замість 3-х місяців. Було ясно, що нам ще потрібні були кошти, і ми
їх отримали. Але вже самі робили ремонт. Залучали до роботи алко та наркозалежних
людей, бо це дуже дорого коштує, а у нас було 145 000 грн всього. То ми вклалися в
бюджет, і відремонтували більше аудиторій, адже витрачали тільки на матеріали,
робота була безкоштовна. Також, отримали кошти від ІСАР «Єднання», запросили
Руслана Краплича для проведення тренінгу по стратегії розвитку нашої організації.
Запросили партнерів, волонтерів і надалі рухаємося в цьому напрямку. 
 
Отже, наша схема – була християнська церква, потім ми зробили центр розвитку дітей
та молоді, отримали грантові кошти, створили громадську організацію, бюджет
виділив кошти на встановлення охорони, ООН надав кошти на ремонт, а також
підтримка інших організацій. Я хочу сказати, що якщо навіть одна людина щось
робить, то дійсно ми можемо змінювати світ і робити зміни.
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ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО
ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ

КУЛЬТУРИ ТА БІБЛІОТЕК
Тренерка 

Наталія Макаренко 
ГО «Центр соціального партнерства», м. Ромни Сумська обл.

Коли ми чуємо слово робота, у нас виникає багато різних асоціацій і як на мене, то не
дуже і багато позитивних слів. Зусилля, напруження, труд. Сьогодні ми поговоримо з
вами про те, як від роботи та життя отримувати задоволення. Я пропоную вам
зробити спочатку невеличку презентацію себе, відповівши на декілька питань – моє
ім’я; мене цінять за те, що; останнім часом мене на роботі тішило; останнім часом мене
на роботі засмучувало і я очікую від майстер - класу…
 
- Алла. Мене цінять за те, що я в любий час можу прийти на допомогу. Останнім часом
мене на роботі тішило те, що у мене була активна команда. Останнім часом мене на
роботі засмучувало те, що наші конкуренти вели не чесну, підлу гру. Я очікую від
майстер-класу – навчитися, як не вигорати. 
 
- Наталія. Мене цінять за те, що я можу знайти вихід з любої ситуації. Останнім часом
мене на роботі тішило моє ставлення до роботи. Останнім часом мене на роботі
засмучувала недостатня винагорода за зусилля. Я очікую від майстер-класу – реальних
способів допомогти собі. 
 
- Наталія. Мене цінять за те, що я професіонал в своїй роботі. Останнім часом мене на
роботі тішив мій колектив. Останнім часом мене на роботі засмучувала
несправедливість. Я очікую від майстер-класу – навчитися, як отримувати
задоволення від роботи. 
 
- Людмила. Мене цінять за те, що я відповідальна і працюю на результат. Останнім
часом мене на роботі тішило спілкування із користувачами бібліотеки. Останнім часом
мене на роботі засмучувала хитрість працівників і небажання працювати. Я очікую від
майстер-класу – проявити себе в чомусь новому. 
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- Іванна. Мене цінять за те, що я працьовита та відповідальна. Останнім часом мене на
роботі тішив ремонт в бібліотеці. Останнім часом мене на роботі засмучувала
заздрість колег і відчуваю професійне вигорання. Я очікую від майстер-класу – як
допомогти собі і що робити далі. 
 
- Наталія. Мене цінять за те, що я вмію працювати з людьми. Останнім часом мене на
роботі тішило те, що у мене гарні колеги, які можуть допомогти. Останнім часом мене
на роботі засмучувало те, що багато навколо нас несправедливості і нас не чують. Я
очікую від майстер-класу – почути як правильно вийти з цієї ситуації. 
 
- Людмила. Мене цінять за те, що я відповідальна, якщо взялася за роботу, то дороблю
її обов’язково до кінця. Останнім часом мене на роботі тішить колектив. Останнім
часом мене на роботі засмучує те, що іноді не рахуються з думкою. Я очікую від
майстер-класу – як не вигорати і як собі допомогти.
 
- Люба. Мене цінять за те, що я «під хватити» нестандартних речей. Останнім часом
мене на роботі тішив наш колектив. Останнім часом мене на роботі не засмучувало
нічого, іноді важко йти рано-вранці. Я очікую від майстер-класу – практичні поради як
не дійти до вигорання. 
- Ліля. Мене цінять за те, що я добра, і нею користуються. Я очікую від майстер-класу –
нові знання щодо тематики. 
 
Дякую вам всім! Тепер прошу сісти зручно, перед вами стаканчик. Закрийте, будь
ласка, очі, і подумайте про щось хороше і покладіть це у стаканчик. Можливо, свої
бажання, любов, те, що для вас важливо тощо. Уявіть це собі.
 
Тренерка зжимає стаканчик…
 
Що ви відчуваєте в цей час? Біль, розчарування, неприємно. Насправді те, що ви
відчували зараз - це ваша реакція на стрес. Такі почуття, які ви відчули, коли чекаєш
чогось, а воно не сталося, коли є втрата. А куди потім діваються ці почуття? Ваші 
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реакції на стрес залежать від типу вашої нервової системи. І зараз я вам пропоную
визначити вашу психологічну врівноваженість за допомогою тесту. 
 
Виконання вправи, тест. 
 
Сьогодні з’явився термін, як професійне вигорання. Це стан людини, який пов'язаний
з постійним стресом на роботі. Дуже часто емоційне або професійне вигорання
плутають з банальним виснаженням. Але є чіткий маркер того, чи є у вас професійне
вигорання чи це просто втома. Якщо ви після відпустки, коли ви відпочили, ви
приходите на роботу і відчуваєте апатію, або не хочете йти на роботу взагалі – у вас
професійне вигорання. Емоційне вигорання, яке пов’язане із постійним стресом на
робочому місці іншими словами має назву професійне вигорання. Емоційне вигорання
може бути пов’язане з іншими якимись речами. Сьогодні ми говоримо саме про
професійне вигорання. 
 
Якщо ми говоримо про громадських активістів, то вони найчастіше вигорають. Тому
що якщо вчитель може побачити плоди своєї праці дуже швидко, то громадські
активісти це роблять через тривалий час. А жити в постійному стресі, очікуванні
результату, змін досить важко. 
 
Якщо ми говоримо про професійне вигорання, то є перші дзвіночки, що ви на якійсь
стадії. Це апатія, низька самооцінка і ви відчуваєте емоційну виснаженість. Термін
професійне вигорання з’явився в психологічній літературі зовсім недавно. В 70-х роках
американські психологи робили дослідження і з’ясували, що є стан людей, який
характеризується емоційним виснаженням і найчастіше цим хворіють ті, хто постійно
спілкується з людьми, робота пов’язана з людина-людина. До цього схильні
працівники бібліотек, лікарі, поліцейські, психіатри, юристи тощо. Нині він має вже 
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діагностичний статус в міжнародній
кваліфікації хвороб. І називається
проблеми, пов’язані з труднощами
управління власного життя. 
 
 В нашій країні професійне вигорання –
це типу ти не хочеш працювати.
Стереотипні міркування найчастіше. В
деяких країнах Європи, якщо людям, які
працюють на державу, поставлений
діагноз професійне вигорання мають
право на оплачувану відпустку, лікування.
І ця відпустка може тривати до 6 місяців.
У нас в класифікації хвороб не ставлять, а
ставлять астенічний синдром, тобто
втома. Виснаження, пов’язане з вашою
роботою – про це не говориться, а
говориться, що ви не хочете працювати.
Ви можете побути в лікарні максимум до
21 дня. Синдром згорання – це досить
складний психо -фізіологічний феномен,
який визначається як емоційне фізичне
розумове виснаження через тривале
емоційне навантаження. Якщо людина
прибуває в стані постійного стресу, то 
йде удар по всьому організму. Якщо починає говорити тіло, а саме боліти голова,
шлунок – це реакція нашого тіла на ситуацію, що відбувається. І тут ніякі ліки, пігулки
не допоможуть. 
 
Які ж сфери особистості страждають, якщо людина вже має емоційне вигорання?
Звичайно, це самооцінка. Самооцінка себе, як професіонала. якщо ми говоримо про
сферу емоцій. Дуже часто буває відчуття, щоб нас залишили, то це більший поштовх,
що треба щось робити. Розмовляйте з тим, хто вас підтримає. Якщо ми говоримо при
силу психіки, то в цьому випадку важливо робити перерозподіл роботи. Дозуйте свої
навантаження. Ще буває страшніше, коли ми обрали не ту професію. Я вам пропоную
ще один тест.
 
Виконання вправи, тест. 
 
Ми говоримо про те, що гнів – це неадекватна реакція. В Японії можна кидати
дротиками в портрет боса, тим самим робітники скидають емоції. А бос може робити
висновки, можливо, щось міняти в компанії. Для того, щоб заспокоїтись, робота
руками, наприклад, в’язання, малювання – це добра арт-терапія. Дуже допомагає вода
зняти з себе навантаження. Я вам пропоную на одному аркуші написати від 1 до 12
справ, які для вас важливі, починаючи з першої – що є найважливішою, конкретні
справи. 
 
Найголовніше зрозуміти, що ви у себе - одна. Тому, для того, щоб уникнути
емоційного професійного вигорання ви маєте перш за все піклуватися про себе.
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Школа громадської участі-4

Проект "Школа громадської участі-4" (ШОУ-4) направлений на сприяння стійкому
розвитку місцевих громад шляхом підвищення компетентності громадських
лідерів. Проект реалізується Інститутом соціокультурного менеджменту за
фінансової підтримки Фонду ім. Ч. С. Мотта.
 
Показники проекту “Школа громадської участі-4” (з 01.01.2018 по 30.09.2019):
 

Фінансова підтримка від Фонду ім. Ч.С. Мотта – $150 000;
Кількість залучених коштів Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ)
з місцевих джерел на дофінансування проекту – $41 805;
Залучено 39 громад з 14 областей України;
Проведено 21 тренінг;
Дві Національні конференції “Соціальна анімація для розвитку культури та
громад” - Четверту (15-17.12.18) та П'яту (17-19.09.19) Національні конференції;
Загальна кількість учасників заходів – 314 осіб;
Учасниками “Школи громадської участі” реалізовано 369 ініціатив та залучено
близько 10 269 осіб;
Публікації в мережі Інтернет – 246 публікацій (новини, тематичні статті).

 
Тривалість проекту: 1 січня 2018 року – 31 грудня 2019 року.
 
“Школа громадської участі” є багаторічним проектом Інституту соціокультурного
менеджменту, має попередньо три випуски учасників – 2012-2013 рр., 2014-2015
рр., 2016-2017 рр.. і, відповідно, четвертий випуск  2018-2019 рр. - "Школа
громадської участі-4".
 
Активні учасники всіх випусків проекту ввійшли до створеної Інститутом
соціокультурного менеджменту “Коаліції соціальних аніматорів України”, в
рамках якої активно працюють на благо розвитку територіальних громад та
підвищення участі громадян у суспільних процесах нашої країни.
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На кожному навчальному заході учасники отримували роздатковий матеріал від
ІСКМ та тренерів. Зокрема, скарбнички учасників поповнилися такими
методичними матеріалами:
 
Друкований варіант
 

Абрамов Л.К., Азарова Т.В. Центр місцевої активності для розвитку громади –
Кіровоград: ІСКМ, 2012. – 144 c.; 
Навчання, яке веде до розвитку громад: Досвід двох освітніх проектів Інституту
соціокультурного менеджменту. – Кропивницький: 2019. – 124 с.; 
Абрамов Л.К., Азарова Т.В., Цільові програми та механізми по забезпеченню
прозорості у процесі їх реалізації. – Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 100 с.; 
Абрамов Л.К., Азарова Т.В., Жовтило Л.Б., Кочанова О.О. Громадянська освіта
жінок місцевих громад. Програма тренінгу. – за заг. ред. Абрамова Л.К. –
Кропивницький: 2019. – 76 с.;
Інформаційні бюлетені “НДО-Інформ” № (52), 2016, №1 (53), 2017, №2 (55), 2018, №1
(57), 2019.

 
Електронна версія:
 
Презентації тренерок та тренерів, корисні посилання на посібники від ІСКМ, які
доступні на сайтах ІСКМ:

Офіційний сайт ІСКМ www.iscm.org.ua/uk/
сайт «Центри місцевої активності України» http://www.lacenter.org.ua/
сайт «Історії успіху діяльності НДО у соціокультурній сфері»
http://www.lac.org.ua/.

Методична база
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Відгуки учасників конференції
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Фотогалерея
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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. 
 
ІСКМ вже 18 років реалізовує соціокультурні проекти, навчає громадських активістів, проводить
дослідження, розробляє і видає навчально-методичні посібники, інформаційні бюлетені та інші
посібники, що висвітлюють особливості реалізації громадської діяльності, активізації громад,
трансформації закладів культури в центри місцевої активності. 
 
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 пріоритети ІСКМ:
• розвиток громад; 
• трансформація закладів культури в Центри місцевої активності; 
• розвиток демократичних процесів; 
• сприяння євроатлантичній інтеграції України.
 
Керуючі принципи: 
• головна мета – розвиток громад; 
• під розвитком громад ми бачимо розвиток людей; 
• індикатором виміру розвитку людей є рівень соціального капіталу; 
• рівень соціального капіталу – це рівень довіри між людьми; 
• наш шлях – підтримка місцевих ініціатив через Центри місцевої активності; 
• технологія – соціальна анімація; 
• для того, щоб соціальна анімація ввійшла в життя громад, ми навчаємо громадських активістів. 
 
Основні форми роботи ІСКМ: 
• проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, конференцій); 
• розробка навчально-методичних посібників; проведення досліджень; адвокасі кампаній; 
• інформування цільової аудиторії (тематичні Інтернет сторінки, бюлетені, прес-конференції); 
• адміністрування грантових програм. 
 
ІСКМ успішно реалізував/реалізовує 28 соціальних проектів. Діяльність ІСКМ підтримується або
підтримувалась: Фондом Євразія (USAID), ІСАР «Єднання», Фундацією прав людини (Посольство
Швейцарії), Міжнародним Фондом «Відродження», Фондом ім. Стефана Баторія (Фундація
Форда), Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України,
Міністерством екології та природних ресурсів України, Комітетом виборців України
(Міністерство закордонних справ Данії), Фондом Східної Європи, USAID, Pact в Україні, NATO,
Фондом ім. Ч.С.Мота, ІЕД (Європейським Союзом), а також благодійними пожертвами громадян
та бізнесу.
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