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Будь-які принципи мають значення тільки
тоді, коли знаходять підтвердження в
реальному житті. 
 
Саме з такою думкою у 2019 році
Інститутом соціокультурного
менеджменту (ІСКМ) було реалізовано два
соціальні проекти. Наприклад, ми завжди
навчаємо простому принципу – «Хочеш
бути успішним – роби як Google, стань
платформою!». 
 

ВСТУПНЕ  СЛОВО

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

 
В цьому році наша організація стала платформою, завдяки якій учасники освітніх
проектів мали можливість реалізовувати власні напрацювання.
 
Також, ми постійно навчаємо всіх наступному принципу – «Подія стає лише
історією тоді, коли вона задокументована». Ми самі дотримуємося даного
принципу і свідченням цього є цьогорічні видання, які були підготовлені нашою
організацією.
 
Наскільки вони були успішними, Ви можете побачити самі, ознайомившись з
текстом цього звіту. 

ЛЕВ АБРАМОВ
 Президент Інституту

соціокультурного менеджменту
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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.

Сприяння демократичній
трансформації українського
суспільства шляхом підтримки
розвитку місцевих громад,
незалежного інформаційного
простору та інтеграційних процесів
на локальному рівні.

Місія 

освітній; 
інформаційний; 
дослідницький.

Основними напрямками
діяльності

Основні тематичні
пріоритети ІСКМ

розвиток громад; 
трансформація закладів культури
в Центри місцевої активності; 
розвиток демократичних процесів; 
сприяння євроатлантичній
інтеграції України.

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 форми роботи ІСКМ
 

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.

Річний звіт ІСКМ 2019
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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

Президент Інституту
соціокультурного
менеджменту із 2003 року. 

ЛІОНІЛА КОДРИК
Бухгалтерка
Із 2001 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту. 

ОКСАНА НАБОКА
Координаторка проектів

Із 2010 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту. 

АНАСТАСІЯ ШЕВЧЕНКО
Асистентка проектів
Із 2015 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту. 

ОКСАНА ГУР’ЯНОВА
Наукова консультантка
Із 2015 року працює в Інституті
соціокультурного менеджменту
на громадських засадах. 

ВІКТОРІЯ ВДОВЕНКО
Наукова консультантка
Із 2009 року працює в Інституті
соціокультурного менеджменту
на громадських засадах.

ЛІЛЯ ПОСТОЛАТІЙ
Волонтерка
Із 2015 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту. 

ВЛАДИСЛАВ ВДОВЕНКО
Волонтер
Із 2016 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту. 
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ЗАЛУЧЕНІ ЕКСПЕРТИ ТА
ЕКСПЕРТКИ
У 2019 році ІСКМ до проведення заходів в рамках проектів було залучено
вітчизняних експертів з розвитку громадянського суспільства, які передавали
учасникам свій досвід, інструменти залучення громадян, бачення розвитку
громад.

РУСЛАН КРАПЛИЧ
 
ГО “Фундація князів
благодійників Острозьких”, 
м. Рівне

ОЛЕНА КВАША
 
Філія ПАТ НСТУ
“Кіровоградська регіональна
дирекція”, м. Кропивницький

АНДРІЙ КРУП’ЯК
 
ГО “Товариство Лева”, 
м. Львів

ЛЕОНІД ЖОВТИЛО
 
ГО "Фонд розвитку ініціативи
громади", м. МалаВиска.,
Кіровоградська обл.

СВІТЛАНА ГОДУН 
 
Іванківська центральна
районна бібілотека, 
м. Іванків, Київська обл.

ІВАННА БІЛИК
 
Сутковецька бібліотека-
філія, с. Сутківці,
Хмельницька обл.

АНЖЕЛА ЗІНЕНКО
 
Березівська бібліотека-
філія, с. Березівка,
Кіровоградська обл.

Річний звіт ІСКМ 2019

АНДРІЙ НЕЧИПОРУК
 
ГО “Товариство Лева”, 
м. Львів
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ЗАЛУЧЕНІ ЕКСПЕРТИ ТА ЕКСПЕРТКИ

ЛЮДМИЛА ЧУПРЯК
 
Уманська центральна
бібліотека для дорослих, 
м. Умань Черкаська обл.

ЛІЛІЯ ГАРБУЗЮК
 
Ініціативна група "Полтава-
Самодопомога",
м. Полтава 

МАРИНА ДЯЧУК
 
Провідний спеціаліст відділу
розвитку території  в
Приютівській селищній раді,
Кіровоградська обл.

ВАЛЕНТИНА ЧУГУЄВЕЦЬ 
 
ГО "Центр місцевої активності
"Перемога", м. Олександрія
Кіровоградська обл. 

АНЖЕЛА МАРКУ
 
Герцаївська блілотечна
система, м. Герца,
Чернівецька обл.

ВІРА САВКА
 
URBAN бібліотека, 
м. Трускавець, Львівська обл.

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

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

АЛЛА ЛЯШУК
 
ГО "Стара Волинь",  
с. Щурівчики,  
Хмельницька  обл. 

НАТАЛІЯ МАКАРЕНКО
 
ГО "Центр соціального
партнерства",
м. Ромни, Сумська обл.

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua
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Тренінг для тренерів для 2 групи учасників освітніх
проектів ІСКМ
12-16 лютого 2019 року, м. Львів
 
Тренінг для тренерів (ТоТ) було проведено в рамках
проекту «Школа громадської участі-4» за фінансової
підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Навчання на ТоТ
пройшли 15 учасників освітніх проектів ІСКМ. Тренерами
на заході виступили представники ГО «Товариство Лева»
Андрій Круп’як та Андрій Нечипорук. Що вивчили,
дізналися, сприйняли учасники ТоТ - зрозуміли сутність
навчання дорослих через стиль власного пізнання;
напрацювали роботу на тренінгу за різними методиками;
оволоділи вправами активізації аудиторії та
налаштування атмосфери під час навчання на тренінгу.
Також на тренінгу відбулося практичне втілення
отриманих знань, шляхом командного проведення
учасниками тренінгових сесій.   
 

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 
2019 

Круглий стіл
12 лютого 2019 року, м. Львів
 
Круглий стіл Інституту соціокультурного менеджменту в
рамках проекту «Участь через залучення». На заході були
розглянуті результати реалізації проекту за 2018 рік,
успішні приклади ініціатив учасників, навчально-
методичний внесок ІСКМ у проект та подальші плани
роботи. 

Круглий стіл
21 лютого 2019 року, смт. Нова Прага
Кіровоградської обл.
 
Круглий стіл проведений ІСКМ в рамках проекту "Участь
через залучення" за участі учасниць проекту та активних
мешканців смт. Нова Прага Кіровоградської області.  Під
час зустрічі були обговорені успіхи проекту, шляхи
підвищення активності новопразців та потреби громади у
громадянській освіті. 

18 заходів проведено 290 людей залучено до участі

Річний звіт ІСКМ 2019
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Тренінги «Роль громадських активістів у створенні
стратегічного плану громади» для двох груп
18-20 червня 2019 року, м. Львів
 
Тренінги відбулися в рамках третього навчального етапу
проекту «Школа громадської участі-4» для двох груп.
Тренером заходів виступив Леонід Жовтило, випускник
«Школи громадської участі – 1» та тренінгу для тренерів 2016
року, експерт з місцевого економічного розвитку та
реформування місцевого самоврядування. Леонід
представив учасникам ключові аспекти створення
стратегічного плану об’єднаної територіальної громади. 

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2019 

Тренінг «Сучасні підходи до діяльності місцевих центрів в
умовах децентралізації» 
25-26 березня 2019 року, м. Херсон
 
Тренінг був організований Херсонським центром розвитку
місцевого самоврядування за підтримки Програми «U-LEAD
з Європою». Учасниками тренінгу стали працівники
закладів культури з різник громад Херсонської області.
Учасники тренінгу засвоїли інструменти з соціальної
анімації для роботи в громадах локально.

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

Тренінги «Кращі практики громад», 1 частина для двох
груп
18-20 червня 2019 року, м. Львів
 
Даний тренінг є частиною навчального етапу проекту
«Школа громадської участі-4», де його учасники, які є й
випускниками ТоТ 2018-19 рр., мали можливість провести
свої власні тренінгові сесії. До тренерської лави
приєдналися Іванна Білик, Світлана Годун та Лілія Гарбузюк.
Кожна з тренерок провела по тренінговій сесії для кожної з
двох груп учасників проекту. Іванна Білик провела
тренінгову сесія під назвою «Бібліотека і громада: співпраця
заради розвитку». Світлана Годун провела тренінгову сесію
«Університет третього віку». Чи знайоме вам поняття
«ейджизм», чи вірите ви в освіту протягом життя? Лілія
Гарбузюк провела тренінгову сесію «Світ повний
можливостей». 
 

Круглий стіл
25 лютого 2019 року, с. Приютівка Кіровоградської обл.
 
Круглий стіл ІСКМ з активними мешканцями Приютівської
ОТГ Кіровоградської області в рамках проекту «Участь через
залучення». На заході були обговорені проблеми нестачі
ініціативних людей, аспекти розвитку закладів культури та
можливості пошуку ресурсів. 
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Тренінги «Кращі практики громад», 2 частина для двох
груп
30 липня – 1 серпня 2019 року, м. Львів
 
Тренінги відбувся в рамках четвертого навчального етапу в
рамках проекту «Школа громадської участі – 4», які провели
учасниці проекту та випускниці ТоТ 2018-19 рр.. Анжела
Марку провела тренінгову сесію «Партиципаторний підхід.
Залучення громадськості до бюджетного процесу», на якій
представила досвід діяльності Герцаївської бібліотечної
системи. Віра Савка - «Складові успіху URNAN бібліотеки як
платформи розвитку громади», власне, виходячи із самої
назви, мова йшла саме про тернистий шлях трансформації
звичайної бібліотеки в сучасну бібліотеку. Ляшук Алла -
«Молодь і розвиток громади», опираючись на власний досвід
розвитку громади. Марина Дячук та Анжела Зіненко -
«Досвід розвитку Приютівської ОТГ в екологічному
напрямку». 

Тренінг для тренерів ІІ рівня: майстерність розробки
власних гайдів
28-30 серпня 2019 року, м. Львів
 
Участь у тренінгу взяли 12 осіб, тренерами виступили
представники ГО «Товариство Лева» (м.Львів) Андрій
Круп’як та Андрій Нечипорук. Учасники засвоїли наступні
навчальні блоки тренінгу: Навчання за моделлю Девіда
Колба; Розробка програми тренінгу; Техніки, що дають
можливості; Організація роботи учасників занять; Поняття
та розробка гайду (сценарій, мануал, програма) тренінгу;
Антиплагіат та рерайтинг. За результатами навчання,
учасниками тренінгу були розроблені три гайди тренінгів,
які представлені у виданні «Неформальна освіта для
розвитку громад: гайди тренінгів» (детальніше ст. 16).
 

Тренінги «Типи заходів, що можна організувати і
провести для медіа: теорія і практика (захід для медіа «під
ключ»)»  для двох груп
30 липня – 1 серпня 2019 року, м. Львів
 
Тренінги провела Олена Кваша, продюсерка ПАТ НСТУ
«Кіровоградська регіональна дирекція». Учасники навчилися
презентувати свої заходи для медіа, практикували 5
основних заходів, які проводяться громадськими
активістами для медіа, зокрема, прес-конференція, прес-
брифінг, прес-тур, прес-ланч, круглий стіл. Учасники мали
можливість змоделювати роботу з медіа у форматі прес-
брифінгу та прес-туру, який відбувся на території, де
проходив захід. Олена зазначила, що важливо заводити
контакти місцевої спілки журналістів, робити цікаві
інфоприводи, аби медіа зацікавилося вашою діяльністю у
громаді.

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2019 

Річний звіт ІСКМ 2019
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2019 

П’ята національна конференція «Соціальна анімація для
розвитку культури та громад»
17-19 вересня 2019 року, м. Львів
 
Конференція є підсумковим заходом в рамках проекту
«Школа громадської участі-4». Захід розпочався із панельної
дискусії «Майбутнє закладів культури в умовах
децентралізації та глобалізації» за участі модераторки
заходу Олени Кваші, учасників дискусії Наталії Масляник (м.
Горішні Плавні Полтавська обл.), Тетяни Сап’ян (смт.
Новопсков Луганська обл.), Наталії Солдатенко (с.
Приютівка Кіровоградська обл.) та Наталії Олещенко (смт.
Іванків Київська обл.) та всіх присутніх слухачів дискусії. На
заході відбулося проведення тренінгів «Кращі практики
розвитку громад» та «Соціальне підприємництво».
За результатами заходу були підготовлена Матеріали
конференції  (детальніше ст. 17)
 

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

Тренінгові сесії в рамках конференції «Кращі практики
громад», 3 частина для двох груп
17-19 вересня 2019 року, м. Львів
 
Навчальна локація «Кращі практики розвитку громад» (3
частина) відбулася в рамках конференції, де учасниці
проекту - випускниці ТОТ проводили свої тренінгові сесії.
Людмила Чупряк провела тренінгову сесію «Публічні
виступи», мета якої передати навички підготовки та
безпосередньо виступу на широку аудиторію. Наталія
Макаренко - «Профілактика професійного вигорання
працівників закладів культури». Валентина Чугуєвець -
«Досвід залучення ресурсів для розвитку громади в м.
Олександрія Кіровоградської області». Любов Кан та
Людмила Кривченкова - «На шляху до жіночого лідерства»,
де тренерки поділилися досвідом реалізації проектів на
гендерну тематику, які впроваджуються на базі бібліотеки
м. Олександрія Кіровоградської області.
 
Тренінгові сесії «Соціальне підприємництво» для двох
груп
17-19 вересня 2019 року, м. Львів
 
Тренінгові сесії відбулися в рамках П’ятої національної
конференції «Соціальна анімація для розвитку культури та
громад», тренером яких став Руслан Краплич (ГО «Фундація
князів благодійників Острозьких», м. Рівне). Тренер
розтлумачив достовірність і зміст поняття «соціальне
підприємництво» та аспекти діяльності в цілому. Учасники
ознайомилися із різницею формул бізнесу та соціального
підприємництва. Учасники практично попрацювали над
створенням портрету потенційного клієнта, на якого
орієнтоване соціальне підприємство.  
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ
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Витрати

Залишок коштів 
на кінець року

$73 773

$103 640

$136

 
85.9%

 
14.1%

ДОХОДИ*

БЮДЖЕТ ІСКМ У 2019 РОЦІ

ВИТРАТИ

 

63.1%

 

29.2%

 

4.6%

 

3.1%

* Для реалізації заходів у 2019 році Інститутом соціокультурного менеджменту було використано кошти,
надані Фондом ім. Ч.С. Мотта, USAID/ENGAGE, Pact Україна, а також благодійні пожертви громадян та
бізнесу.

Гранти міжнародних
донорських організацій

Благодійні пожертви
громадян та бізнесу

$10 417

$63 356

85,9 %

14,1 %

Проведення 
заходів

$65 424

63,1 %

Заробітна плата 
персоналу та гонорари 
залучених фахівців$30 225

29,2 %

3,1 %

4,6 %

Друк
видань

Інші 
витрати

$4 751

$3 240

Річний звіт ІСКМ 2019
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

*Показник вимірюється з 2017 року
**Показник вимірюється з 2010 року
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Річний звіт ІСКМ 2019

Висвітлення
діяльності у медіа 
Діяльність Інституту соціокультурного
менеджменту у 2019 році  була
представлена в 472 публікації
 традиційних ЗМІ та мережі Інтернет.

2 теле-радіо
сюжети у

традиційних ЗМІ

UA: Кропивницький -
Теле-радіо програма
“Радіомайдан”
UA: Українське радіо
Кропивницький -
Теле-радіо програма
“Радіодень”

450 публікацій на
інформаційних

ресурсах Інтернет

20 відео на
YouTube каналі

ІСКМ

Інтерв’ю з учасниками
освітніх проектів
ІСКМ, відео-звіти з
проведених заходів
тощо.

Таких як: iscm.org.ua,
kr.suspilne.media,
prostir.ua, platforma-
msb.org, lac.org.ua,
gromada.org.ua,
lacenter.org.ua, 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 ІСКМ

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

У 2019 році Інститутом соціокультурного менеджменту
розроблено та випущено 9 видань:

 
навчальні
посібники

 
бюлетень

"НДО-Інформ"

 
інші 

публікації

 
3

 
1

 
5

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 – 169 посилань.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jqa7jsAAAAAJ&hl=uk 
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Анімація громадської діяльності 
 
Абрамов Л. К., Азарова Т. В.Анімація громадської діяльності. – Кропивницький:
Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2019 – 172 с.
 
У виданні представлено розроблену Інститутом соціокультурного
менеджменту програму тренінгу «Анімація громадської діяльності». Програма
тренінгу складається із семи тематичних модулів. Кожен модуль має
теоретичну складову та її практичне закріплення, шляхом виконання
різноманітних вправ та завдань учасниками тренінгу.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Громадянська освіта жінок місцевих громад
 
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: видавець Лисенко В.Ф., 2019. – 76 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.

Неформальна освіта для розвитку громад: гайди тренінгів
 
Неформальна освіта для розвитку громад: гайди тренінгів. – Кропивницький:
Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2019. – 104 с.
 
У виданні представлено тренінгові матеріали – три гайди тренінгів по
впровадженню неформальної освіти у місцевих громадах. Теми гайдів: 
– «Активізація населення щодо розвитку громади»
– «Профілактика, запобігання та допомога дітям, що постраждали від насилля»
– «Командоутворення. Разом до успіху»
Представлені теми є актуальними в питаннях розвитку громад, особливо на
локальному рівні. Над розробкою гайдів працювали автори – команда тренерів
проекту «Школа громадської участі-4», яка попередньо підвищила тренерську
компетентність пройшовши навчання на тренінгу для тренерів ІІ рівня –
методика розробки власних гайдів. Видання розроблено за концепцією
Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ), зміст гайдів тренінгів є
авторською роботою. Гайди тренінгів спрямовані на формування громадської
компетентності активних громадян, створення локальних мереж громадських
активістів та відповідальності за розвиток громад.
Кваліфікаційні вимоги до тренерів, які будуть проводити захід – вища освіта,
проходження тренінгу для тренерів ТОТ (І рівень – методика проведення
тренінгів) та досвід з реалізації громадських ініціатив на локальному рівні.

Річний звіт ІСКМ 2019
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Навчання, яке веде до розвитку громад: Досвід двох освітніх проектів
Інституту соціокультурного менеджменту
 
Навчання, яке веде до розвитку громад: Досвід двох освітніх проектів Інституту
соціокультурного менеджменту. – Кропивницький: видавець – Лисенко В.Ф.,
2019. – 124 с.
 
У виданні представлені позитивні приклади соціокультурної діяльності
громадських активістів (соціальних аніматорів) на локальному рівні із
використанням технологій, інструментів та інших методичних матеріалів,
отриманих в рамках проектів Інституту соціокультурного менеджменту
«Участь через залучення» та «Школа громадської участі-4». Кожна історія
описує шляхи активізації громадян, вирішення проблем територіальних
громад та створення Центрів місцевої активності на базі закладів культури.
Матеріали видання стануть у нагоді громадським активістам, працівникам
закладів культури, а також усім небайдужим до розвитку громад.

Участь через залучення – навчання, яке веде до успіху у розвитку громад
 
Участь через залучення – навчання, яке веде до успіху у розвитку громад. –
Кропивницький: Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2019 – 104 с.
 
У виданні представлені позитивні приклади соціокультурної діяльності
громадських активістів (соціальних аніматорів) на локальному рівні із
використанням технологій, інструментів та інших методичних матеріалів,
отриманих в рамках проекту «Участь через залучення». Кожна історія описує
шляхи активізації громадян, вирішення проблем територіальних громад та
створення Центрів місцевої активності на базі закладів культури. Матеріали
видання стануть у нагоді громадським активістам, працівникам закладів
культури, а також усім небайдужим до розвитку громад.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ: ЗБІРНИКИ

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

Матеріали п’ятої національної конференції «Соціальна анімація для
розвитку культури та громад»
 
Матеріали п’ятої національної конференції «Соціальна анімація для розвитку
культури та громад». – Кропивницький: ІСКМ, 2019. – 64 с.
 
П’ята національна конференція «Соціальна анімація для розвитку культури та
громад» в рамках проекту «Школа громадської участі -4» (ШОУ-4) Інституту
соціокультурного менеджменту (ІСКМ) за підтримки Фонду ім. Ч.С.Мотта
відбулася 17 – 19 вересня 2019 року в м. Львів. На конференції було розглянуто
наступні питання: Майбутнє закладів культури в умовах децентралізації та
глобалізації; Соціальне підприємництво; Публічні виступи; Жіноче лідерство;
Досвід залучення ресурсів для розвитку громади в м. Олександрія
Кіровоградської області; Профілактика емоційного вигорання працівників
закладів культури та бібліотек. 
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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Річний звіт ІСКМ 2018
 
У даному звіті представлено аналіз роботи Інституту соціокультурного
менеджменту (ІСКМ) за 2018 рік, а саме: головні події, кількісні показники
діяльності, фінансова та організаційна інформація, інституційний розвиток
організації, результати реалізації проектів, розроблені видання, партнери. А
також світлини у розділі “Фотозвіт” та відгуки учасників заходів, які
доповнюють це видання.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ: РІЧНІ ЗВІТИ

Annual report ISCM 2018
 
The analysis of work of the Institute of Socio-Cultural Management (ISCM) in 2018 is
presented in the report, namely: the main events, quantitative indices of activity,
financial and organizational information, institutional development of the
organization, results of project implementation, developed publications, partners.
And also, photos in the section “Photo Report” and responses of participants of
actions which supplement this edition.

“НДО-Інформ” №1 (57), 2019
 
“НДО-Інформ” № 1 (57), 2019 присвячений проекту “Школа громадської
участі-4″, що фінансується фондом ім. Ч. С. Мотта.
У номері читайте:
– “Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей, які її
створюють. (Дж. Міль)”, автор Шоколова Т.
– “Управління конфліктами у громаді”, автор Дябло О.
– “Агрокемп «Патріот» або як молоді заробити собі «Патриків», автор
Михайленко С.
– “#МоєАктивнеЖиття”, автор Гарбузюк К.
– “Все починається з ідеї”, автор Уставицька Н.
– “Сенсорна кімната – чарівний світ розвитку дитини”, автор Кізілова Н.
– “Медіація – вирішення конфліктів та розвиток громади”, Масляник Н.
– “Фінансова життєздатність громадської організації”, автор Краплич Р.
– “Програма розвитку бібліотек у Польщі”, автор Міодинська А.
– “Будинок культури + місцеві ініціативи”, автор Мерунськи З.
– “Ігрофікація для розвитку громади”, автор Жовтило Л.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ "НДО - ІНФОРМ"

Річний звіт ІСКМ 2019
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ПРОЕКТИ

Інститутом соціокуьтурного
менеджменту у 2019 році
реалізовано 2 проекти:
 
- Проект "Школа громадської
участі - 4" за фінансової підтримки
Фонду ім. Ч.С.Мотта
 
- Проект "Участь через
залучення" в рамках «Програми
сприяння громадській активності
«Долучайся!»», що фінансується
Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) та здійснюється
Pact в Україні.

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua
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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.
 
Тривалість проекту: 1 січня 2018 року – 31
грудня 2019 року.
 
Джерело фінансування: Фонд ім. Ч.С. Мотта,
Інститут соціокультурного менеджменту.
 
Бюджет проекту: $191 805 (Фонд ім. Ч.С. Мотта
– $150000, Інститут соціокультурного
менеджменту – $41 805).
 
Географія проекту: Україна.
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ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЕКТУ У 2019 РОЦІ

Проведено тренінг для тренерів для учасників освітніх проектів ІСКМ – 2 група
(12-16.02.19, м. Львів);
Проведено тренінги “Кращі практики розвитку громад” для двох груп, в рамках
третього етапу навчання (18-20.06.19, м. Львів);
Проведено тренінги “Роль громадських активістів у створенні стратегічного
плану громади” для двох груп, в рамках третього етапу навчання (18-20.06.19, м.
Львів);
Оголошено конкурс на участь у “Тренінгу для тренерів (ТоТ) – ІІ рівня” для
випускників ТоТ І рівня, що проводилися в рамках проекту “Школа громадської
участі”;
Проведено тренінги “Кращі практики розвитку громад” для двох груп, в рамках
четвертого етапу навчання (30.07-01.08.19, м. Львів);
Проведено тренінг “Типи заходів, що можна організувати і провести для медіа:
теорія і практика (захід для медіа «під ключ»)” для двох груп, в рамках
четвертого етапу навчання (30.07-01.08.19, м. Львів);
Проведено тренінг для тренерів ІІ рівня (28-30.08.19, м. Львів);
Проведено П’яту національну конференцію “Соціальна анімація для розвитку
культури та громад” (17-19.09, м. Львів).

Залучено 39 громад з 14 областей України;
Проведено 17 тренінгів, Четверту та П’яту національні конференції “Соціальна
анімація для розвитку культури та громад”;
Загальна кількість учасників заходів – 314 осіб;
Учасниками “Школи громадської участі” реалізовано 386 ініціатив та залучено
близько 10 509 осіб;
Публікації в мережі Інтернет – 565 публікацій (новини, тематичні статті);
Розроблено та опубліковано 6 видань: посібники "Анімація громадської
діяльності", "Неформальна освіта для розвитку громад"; Бюлетені "НДО-Інформ"
№3 (56) 2018 та №1 (57) 2019; Збірки "Матеріали п'ятої національної конференції
"Соціальна анімація для розвитку культури та громад"" та "Навчання, яке веде до
розвитку громад: Досвід двох освітніх проектів Інституту соціокультурного
менеджменту".

 
 
ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ “ШКОЛА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ-4” 
(з 01.01.2018 по 31.12.2019)
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Проект 
"Участь через
залучення"

Мета: сприяти залученню громадян до
активного суспільного життя на
локальному рівні в умовах децентралізації.
 
Дата реалізації проекту: 15.01.2018 –
30.04.2019
 
Джерело фінансування: «Програма
сприяння громадській активності
«Долучайся!»», що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID) та
здійснюється Pact в Україні.
 
Цільова аудиторія: Громадські активісти,
представники закладів культури України
 
Бюджет проекту: $66 133
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ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОЕКТУ У 2019 РОЦІ

Проведено круглий стіл у м. Львів (12 лютого 2019 р.);
Проведено круглий стіл у смт. Нова Прага Кіровоградської області (21 лютого
2019 р.);
Проведено круглий стіл у м. Олександрія Кіровоградської області (25 лютого
2019 р.);
Проведено круглий стіл у с. Приютівка Кіровоградської області    (25 лютого
2019 р.);
Проведено два круглих столи у м. Херсон (25 та 26 березня 2019 р.);
Видано збірку “Участь через залучення – навчання, яке веде до успіху у
розвитку громад. – Кропивницький: Інститут соціокультурного менеджменту
(ІСКМ), 2019 – 104 с.” за результатами проекту.

Учасниками проекту реалізовано 190 ініціатив з тематики проекту в 30
громадах 15 областей України;
Участь у заходах учасників взяло 6053 особи;
Про заходи в рамках проекту тричі висвітлено у всеукраїнській газеті “День”;
6 статей із згадкою про проект в традиційних ЗМІ;
97 публікацій із згадкою про проект в електронних ЗМІ;
Налагоджена горизонтальна взаємодія учасників проекту;
Проведено по три тренінги для кожної з груп учасників проекту;
Участь у заходах в рамках проекту взяло 215 осіб;
ІСКМ розробив три навчальні програми, методологію яких передає учасникам
на заходах, що проводяться в рамках проекту.

 
 
 
 
 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
(з 01.01.2018 по 30.04.2019)
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Українська національна платформа
У травні 2019 року Оксана Набока взяла участь у щорічній конференції Української національної
платформи, де відбулись вибори нового складу керівного комітету платформи, обговорення низки
внутрішніх питань функціонування платформи, а також робота в групах.
 
U-Inn 2.0: RELOAD: Перезапуск місцевої демократії
5-7 липня 2019 року асистентка проекту Анастасія Шевченко взяла участь у Молодіжному таборі
інновацій «U-Inn 2.0: RELOAD: Перезапуск місцевої демократії». На заході відбулося обговорення
доброчесності та інклюзивності демократичних процесів в Україні, здійснено розгляд кращих
молодіжних практик та напрацьовано навички проектного менеджменту.
 
Контакти між людьми
ІСКМ з 2013 року є членом Української національної платформи, яка утворена 29 січня 2011 року та
діє в рамках Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства і складається з 5 робочих
груп. Оксана Набока є представницею від ІСКМ в 4 робочій групі - "Контакти між людьми. Група
працює над такими питаннями, як молодь, культура, освіта, інновації, міграція.  На початку
листопада 2019 року відбулось чергове засідання робочої групи 4 "Контакти між людьми", в якій
взяла участь Оксана Набока. Обговорили можливості долучення до нових ініціатив в контексті
діяльності форуму, члени групи поділилися інформацією щодо напрямків діяльності і проектів, над
якими зараз працюють їхні організації, представили свої напрацювання, а також обговорили
плани на майбутній рік.
 
PlatForum: діалог громадянського суспільства, влади та громадян
19-20 листопада 2019 року Анастасія Шевченко взяла участь у конференції «PlatForum: діалог
громадянського суспільства, влади та громадян». На заході відбулося обговорення важливих
питань відносини з громадянами та сприяння їхній участі в прийнятті рішень. Спільна робота
учасників сприяла напрацюванню шляхів оновлення діалогу між громадянським суспільством та
представниками влади - задля прискорення проєвропейських реформ в Україні. 
 
Якісна комунікація: основа ефективності громадських діячів
Наприкінці листопада 2019 року участь Оксани Набока у тренінгу  "Якісна комунікація: основа
ефективності громадських діячів", що став першим етапом в рамках школи інформування та
комунікації. Набуті знання дозволять більш якісніше та професійніше здійснювати комунікацію з
клієнтами ІСКМ.

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Річний звіт ІСКМ 2019
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Круглий стіл з учасниками проекту «Участь через залучення», 
12 лютого 2019 р. м. Львів.

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

25



фотогалерея

Тренінг для тренерів для 2 групи в рамках “Школи громадської участі-4” 
12-16 лютого, м. Львів

Річний звіт ІСКМ 2019
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Круглий стіл з мешканцями смт. Нова Прага Кіровоградської області в рамках
проекту «Участь через залучення»
21 лютого 2019 р.

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

фотогалерея
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Комунікативна зустріч з жителями м. Олександрія Кіровоградської області в
рамках проекту «Участь через залучення»
25 лютого 2019 р.

фотогалерея

Річний звіт ІСКМ 2019
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Комунікативна зустріч з жителями с. Приютівка Кіровоградської області в
рамках проекту «Участь через залучення»
25 лютого 2019 р.

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

фотогалерея
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Тренінг «Сучасні підходи до діяльності місцевих центрів в умовах
децентралізації»,
25-26 березня 2019 року, м. Херсон.

фотогалерея

Річний звіт ІСКМ 2019
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Третій етап навчання в рамках проекту “Школа громадської участі-4”
18-20 червня 2019 року, м. Львів.
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фотогалерея
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В рамках проекту «Школа громадської участі – 4» Інститутом соціокультурного
менеджменту проведено четвертий етап навчання
30.07 по 01.08.2019 року

фотогалерея

Річний звіт ІСКМ 2019
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Проведено тренінг для тренерів ІІ рівня в рамках проекту «Школа громадської
участі-4»
28 по 30 серпня 2019 року у м. Львів

фотогалерея
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В рамках проекту «Школа громадської участі-4» проведено підсумковий захід –
П’яту національну конференцію «Соціальна анімація для розвитку культури та
громад»
17 по 19 вересня 2019 року

фотогалерея

Річний звіт ІСКМ 2019
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ
ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ
ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Річний звіт ІСКМ 2019
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ
ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ
ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Річний звіт ІСКМ 2019
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ 
ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ
ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Річний звіт ІСКМ 2019
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ
ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ
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ПАРТНЕРИ ІСКМ

Річний звіт ІСКМ 2019
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Інститут соціокультурного менеджменту | iscm.org.ua

«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   

Сторінка «Інституту соціокультурного менеджменту»

Група «Центри місцевої активності України»

https://www.youtube.com/channel/UCYO1shqdEf69uBtUNeszpqg

Адреса офісу
25000 офіс №1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича, 75-а,  м. Кропивницький, Україна 
 
Електрона адреса
adm.iscm@gmail.com   
 
Веб-ресурси ІСКМ

 
Соціальні мережі
Facebook 

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

www.facebook.com/groups/adm.iscm    
 
Youtube

  
Instagram ISCM - ngo.iscm
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