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ВСТУПНЕ СЛОВО
2020

рік

для

Інституту

ЛЕВ АБРАМОВ
Президент Інституту
соціокультурного менеджменту

соціокультурного

менеджменту (ІСКМ) був не тільки роком кризи,
пов’язаної із пандемією COVID-19, а й роком, який
надав нові можливості. Ми продовжували працювати
з тематики використання діджитал-інструментарію
для підтримки громадських ініціатив, впровадження
інструментів громадської участі, а також навчали
наших клієнтів проводити онлайн-заходи ефективно.
Цей рік подарував нам три нових проєкти, три нові
донорські організації, з якими ІСКМ розпочато
співпрацю, а також багато цікавих офлайн та
онлайн-зустрічей. Нам дуже було приємно те, що
2020 рік, який став для більшості роком кризи – став
для нас ще й роком можливостей. Маємо надію, що
наша робота в цьому напрямку була корисна для всіх
наших клієнтів.
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2020 рік, який став для
більшості роком кризи – став
для нас ще й роком
можливостей.

ІСКМ

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

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

ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ
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.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
освітній
інформаційний
дослідницький

ФОРМИ РОБОТИ
проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, конференцій);
розробка навчально-методичних посібників;
проведення досліджень, адвокасі кампаній;
інформування цільової аудиторії (тематичні Інтернет сторінки, бюлетені, пресконференції);
адміністрування грантових програм.
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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

ЛІОНІЛА КОДРИК
Бухгалтерка

ОКСАНА НАБОКА
Координаторка проєктів

Президент Інституту
соціокультурного
менеджменту із 2003 року.

Із 2001 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту.

Із 2010 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту.

АНАСТАСІЯ ШЕВЧЕНКО
Асистентка проєктів

ОКСАНА ГУР’ЯНОВА
Наукова консультантка

ВІКТОРІЯ ВДОВЕНКО
Наукова консультантка

Із 2015 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту.

Із 2015 року працює в Інституті
соціокультурного менеджменту
на громадських засадах.

Із 2009 року працює в Інституті
соціокультурного менеджменту
на громадських засадах.

ВОЛОНТЕРИ

ЛІЛЯ ПОСТОЛАТІЙ
Волонтерка

ВЛАДИСЛАВ ВДОВЕНКО
Волонтер

Із 2015 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту.

Із 2016 року працює в
Інституті соціокультурного
менеджменту.
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ЗАЛУЧЕНІ ЕКСПЕРТИ ТА
ЕКСПЕРТКИ

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

Наразі експерт з питань медіа розвитку громад, роботи із місцевими
телерадіокомпаніями, публічного виступу і медіа менеджменту.

ЛЕВКО ДОВГАН
ГО “Західноукраїнський ресурсний центр”,
м. Львів

Експерт з розвитку громади та впровадження інструментів громадської
участі на локальному рівні.

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

Експерт з питань розвитку громад, фасилітатор, тренер з освіти дорослих в
громадській сфері з різноманітних тем.
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ
2020 року
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30 липня 2020 р.
м.Кропивницький

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Перехід до цифрового мислення: локальний вимір»

Від глобальних до більш локалізованих резонансних подій - 30 липня 2020 року Інститутом
соціокультурного менеджменту було проведено круглий стіл «Перехід до цифрового мислення:
локальний вимір» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Зміст
обговорення зачепив різні сфери трансформації діяльності, зокрема, в громадському секторі, середній та
вищій освіті, медійному просторі, архівній та політичній справах.
Першим концептуальним питанням було – «Реалізація громадських ініціатив на локальному рівні».
Учасниками було визначено, що електронна система взаємовідносин «влади-громади-бізнесу» в умовах
пандемії має свої плюси в аспекті зниження корупційних ризиків, збільшення залучення аудиторії та
знань про свою громаду. Covid-19 дозволив сконцентруватися і більш серйозно віднестися до тієї
інформації і знань, які ми отримали попередньо.
Друге питання, що було розглянуте на заході – «Дистанційна освіта – плюси та мінуси». Громадський
сектор стикнувся з такою проблемою – що робити, аби досягати позитивних змін та результатів,
втримавши при цьому увагу цільової аудиторії. Видозмінилися формати заходів та їх пріоритети.
Зокрема, триденні тренінги перейшли у вебінари тривалістю у півтори-дві години. Навчальні програми
розбиті на блоки, учасник отримують домашнє завдання, практикують ті чи інші процеси онлайн і
безпосередньо співпрацюють між собою через діджита-інструменти. Вибір різних вебінарів відкрив нові
можливості для навчання та діяльності, але на цьому фоні виросла велика конкуренція за увагу цільової
аудиторії. Був помітний спад зацікавленості в онлайн навчанні на кінець червня, у порівнянні з
березнем-квітнем.
Підсумкове питання заходу – «Демократія на локальному рівні – досягнення та ризики». Про важливість
діджиталізації в розвитку громадського сектору ІСКМ почав звертати увагу ще три роки тому. Вміння
користуватися онлайн-інструментами сприяє посиленню демократії і тієї основи, що покладена в
реформу місцевого самоврядування.Пролунала теза, що в умовах, коли дійсно склалася нестандартна
ситуація щодо наявних медіа ресурсів, органи влади місцевого самоврядування віднедавна не мають
права мати власний медіа-ресурс. Далеко не всі громади використовують можливості поширення
інформації, навіть безоплатних. Це питання позицій тих, хто тримає «штурвал» в громаді і це виклик
перед наступними представниками владних кабінетів.
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ТРЕНІНГИ
«Реалізація громадських ініціатив в епоху діджиталізації»
Кіровоградська область:
20-21 серпня 2020 р.
смт Приютівка, Олександрійський р-н.
17-18 жовтня 2020 р.
с. Соколівське, Кропивницький р-н.
14-15 листопада 2020 р.
м. Помічна, Добровеличківський р-н.
9-10 грудня 2020 р.
смт Нова Прага, Олександрійський р-н.

Інститутом соціокультурного менеджменту було проведено
тренінги

«Реалізація

громадських

ініціатив

в

епоху

діджиталізації» у 4 громадах Кіровоградської області для 95
громадських

активістів.

Тренінги

проводилися

в

рамках

проекту «Перехід до цифрового мислення» за підтримки Фонду
сприяння демократії Посольства США в Україні. Тренерками на
виступили Олена Кваша та Анастасія Шевченко.
Робота

учасників

передбачала

теоретичні

і

практичні

напрацювання за двома блоками: медіаграмотність та цифрова
компетентність. Головним базисом тренінгу був розгляд 10
цифрових стратегій.

Для формування повноцінного уявлення про стан розвитку цифрового суспільства, учасники ознайомилися з
останніми дослідженнями зі сфери дідіжиталізації в Україні від Міністерства цифрової інформації, Factum
Group Ukraine

та Hootsuit. Опрацювали «Рамку цифрової грамотності для громадян DigComp 2.1». Задля

напрацювання практичних навичок створення візуального контенту учасники мали змогу познайомитися та
практично попрацювати з такими онлайн платформами як: графічні редактори Canva, Crello, Pixlr; відео
редактори Quik та Videoleap.
Другий блок тренінгу був орієнтований на підвищення рівня медіаграмотності учасників. Зокрема, учасники
занурились у поняття – що таке інформація, її різновиди; що таке ключове повідомлення, основні жанри,
формати медіа та нові медіа роботи. Учасники тренінгу працювали над напрямком «Цільова аудиторія - як і
де її знайти?», де визначали свою аудиторію, вчилися адаптувати інформаційні повідомлення для різних
типів аудиторії. Також учасники отримали практичні інструменти для перевірки інформації, пропрацювали
«Фейк/не фейк» повідомлення та базові засади роботи у соціальних мережах, ознайомилися з вісьмома
ключовими принципами медіа грамотності, що дозволяють краще вивчати медіа продукти, протягом
тренінгу визначали свою цільову аудиторію до деталей, здійснювали медіа SWOT – аналіз.
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ВЕБІНАРИ
в рамках проєкту "Перехід до цифрового мислення"
Кіровоградська область:
Вебінар
«Боротьба з фейками та інформаційна
безпека нового десятиліття – 2020»
2 листопада 2020
Вебінар
«Як зробити вашу ініціативу відомою?»
19 листопада 2020

Одними із ключових заходів проведених в рамках проєкту
«Перехід до цифрового мислення» є вебінари «Боротьба з
фейками та інформаційна безпека нового десятиліття –
2020» та «Як зробити вашу ініціативу відомою?» для
громадських

активістів

Кіровоградської

області.

Модератором заходу виступила Олена Кваша.
На першому вебінарі учасники розглянули і розібралися в
поняттях фейк, маніпуляція та джинса.

А також, модераторка розповіла на що обов'язково варто звернути увагу в інформаційному повідомленні, аби
розпізнати фейкову інформацію. Щодо джинси - розглянули її ознаки та типи медіа матеріалів, де вона може
використовуватися. Маніпуляцію можна зустріти як у взаємовідносинах один з одним, так в інформаційному
просторі.
Учасники ознайомилися з типовими проявами маніпуляції у медіа просторі:
Зміна ієрархії подій та неправдиві відомості
Інформація подана з оцінкою, занадто спрощена та бракує фактів
Події висвітлюють у хибному ракурсі, або ж спекуляції на важливій інформації
Зловживає шоковими новинами, що відволікають від аналізу ситуації в цілому.
Другий вебінар «Як зробити вашу ініціативу відомою?» дав можливість учасникам зрозуміти алгоритм взаємодії з
медіа. Важливим аспектом у поширенні власної ініціативи є самопіар, шляхи здійснення якого були пояснені
модераторкою. Ключова порада - здійснити аналіз наявних медіа ресурсів у нашій громаді і визначити до кого саме
ми можемо звернутися з пропозицією представлення нашої діяльності на широкий загал. Це можуть бути місцеві або
національні телеканали, радіо, газети, інформаційні інтернет портали новин. Медіа потрібно постійно інформувати
про свою діяльність з допомогою релізів, анонсів, запрошення їх на заходи. Модераторка порадила знайти свою
відносно експертну нішу, або тематику, в якій ви розумієтеся і проявляєте активність. Це допоможе у випадку, якщо
ви хочете мати свою рубрику у друкованому/електронному виданні. Але до цього формату співпраці необхідно
підходити відповідально – потрібно буде дотримуватися системності у частоті публікацій.
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ОНЛАЙН-СЕМІНАРИ
в рамках проєкту "Порятунок на місцях або
децентралізація на фінішні"

Тема 1: Громадська експертиза діяльності
органів місцевої влади. Консультації з
громадськістю.
Тема 2: Громадські слухання. Громадські ради.
Тема 3: Загальні збори громадян за місцем
проживання. Місцева ініціатива.
Дати проведення:
1 група - 13, 16, 18 листопада 2020 року
2 група - 19, 21, 23 листопада 2020 року
3 група - 30 листопада, 2 та 4 грудня 2020 року.

З 13 листопада по 4 грудня було проведено 9 вебінарів
для громадських активістів в рамках Партнерського
проєкту

Фонду

Конрада

Аденауера

та

Інституту

соціокультурного менеджменту (ІСКМ) "Порятунок на
місцях або децентралізація на фініші".
На вебінарах учасники мали можливість перейняти
досвід реалізації громадських ініціатив, які слугують
інструментами локальної дії, а також мали можливість
поділитися досвідом реалізації громадських ініціатив в
умовах децентралізації.

До участі у проєкті були запрошені експерти з досвідом роботи у цьому напрямку, які поділилися власними
напрацюваннями та спостереженнями з групою, зокрема, спікерами семінарів виступили Андрій Круп'як та Левко
Довган. До групи учасників та учасниць ввійшли громадські активісти, представники органів місцевого
самоврядування, освітяни, працівники закладів культури з України.
На заходах були обговорені механізми громадської участі в локальних громадах в умовах децентралізації, а саме:
громадська експертиза діяльності органів місцевої влади
консультації з громадськістю
громадські слухання
громадські ради
загальні збори громадян за місцем проживання
місцева ініціатива
Учасники та учасниці висловлювали свої думки та досвід, ставили питання до експерта та пропозиції. «Щоб у
громадах були досвідчені модератори і фасилітатори, необхідно мати можливості для навчання громадських
активістів» – зазначила одна з учасниць. За результатами онлайн-семінарів (вебінарів) було підготовлено
електронне видання - Інструменти громадської участі: збірка матеріалів вебінарів. – за заг. ред. Л.К.Абрамова –
Кропивницький: Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2020. –40 с.
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ФІНАНСОВА
ІНФОРМАЦІЯ
БЮДЖЕТ ІСКМ У 2020 РОЦІ
Залишок коштів
.
на початок року

$136
$31 009

Доходи .

$28 580

Витрати .
Залишок коштів
на кінець року .

$2 565
0

20 000

30 000

40 000

Благодійні пожертви
громадян та бізнесу

$2 550

.9%

Інші
витрати

3.2%

$19 130
66

$1 000

10 000

Проведення
заходів

3%
67%

ДОХОДИ*

ВИТРАТИ
9%
8.9

%

24 %

97 %
24

.1%

96.8%

Гранти міжнародних
донорських організацій

$30 009

$6 900

Заробітна плата
персоналу та гонорари
залучених фахівців

* Для реалізації заходів у 2020 році Інститутом соціокультурного менеджменту було використано кошти,
надані Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні, Фонд Конрада Аденауера в Україні (м. Київ) в
рамках партнерського проєкту з ІСКМ, Black Sea Trust for Regional Cooperation a project of the German
Marshall Fund, а також благодійні пожертви громадян та бізнесу.
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СТАТИСТИЧНА
ІНФОРМАЦІЯ

*Показник вимірюється з 2017 року
**Показник вимірюється з 2010 року
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ВИСВІТЛЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ У МЕДІА
Діяльність Інституту соціокультурного менеджменту у 2020 році була
представлена в 211 публікаціях традиційних ЗМІ та мережі Інтернет.

199 публікацій на
інформаційних
ресурсах Інтернет
Участь Лева Абрамова у програмі “Радіомайдан” на
телеканалі UA: КРОПИВНИЦЬКИЙ (24.02)

3 теле-радіо
сюжети у
традиційних ЗМІ

Інтерв’ю Лева Абрамова у програмі “UA:
Українське радіо Кропивницький” (31.07)

6 відео на YouTube
каналі ІСКМ

3 статті в
традиційних ЗМІ

Лев Абрамов взяв участь у програмі “Виборчий округ.
Місцеві”, “Суспільне Кропивницький” (05.10).
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ВИДАННЯ ІСКМ
У 2020 році Інститутом соціокультурного менеджменту розроблено та
випущено 8 видань:

БЮЛЕТЕНІ НДО-ІНФОРМ
Бюлетень “НДО-Інформ” №1 (58), 2020
Випуск розкриває важливі теми діяльності громадського сектору в умовах
COVID-19 саме через призму діджиталізації. Саме цього року відбулося
переосмислення важливості цифрового мислення та вміння користуватися
діджитал-інструментами.
Підготовка видання здійснена в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння
демократії Посольства США в Україні.

Бюлетень “НДО-Інформ” №2 (59), 2020
Новий погляд на децентралізацію в різних куточках нашої країни. Адже,
децентралізація на фініші і саме цій темі ми присвячуємо черговий випуск
бюлетеню “НДО-Інформ” № 2(59) через призму механізмів громадської участі.
Вже є здобутки, кейси, ситуації, які ми можемо брати в опрацювання й далі
прямувати до розвитку вже об’єднаних територіальних громад.
Видання здійснене за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в
Україні (м. Київ).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ
Розвиток громадських ініціатив в епоху діджиталізації.
Програма тренінгу, 2020
У виданні представлено програму тренінгу «Розвиток громадських ініціатив в
епоху діджиталізації», що розроблено Інститутом соціокультурного
менеджменту (ІСКМ). Тренінг спрямований на формування компетентності у
використанні проєктного підходу у розвитку громади, реалізацію цифрових
проєктів на локальному рівні, втілення ідеї створення інформаційнокомунікаційного центру (ІКЦ) на базі місцевого закладу культури чи
громадської організації.
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МАТЕРІАЛИ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Матеріали круглого столу “Перехід до цифрового мислення:
локальний вимір”, 2020
Карантинні обмеження спричинили реорганізацію буденності, звичної
раніше діяльності офлайн на новий орієнтир – онлайн. 30 липня 2020 року
Інститутом соціокультурного менеджменту було проведено круглий стіл
«Перехід до цифрового мислення: локальний вимір».
Зміст обговорення зачепив різні сфери трансформації діяльності, зокрема,
в громадському секторі, середній та вищій освіті, медійному просторі,
архівній та політичній справах.

ІНШІ ВИДАННЯ
Інструменти громадської участі: досвід експертів, 2020
Процес децентралізації в Україні вийшов на фінішну пряму. Регіональні
еліти отримали більше ресурсів для реалізації місцевої політики. В цих
умовах, на нашу думку, є актуальним активізація місцевих активістів в
процесі реалізації громадських ініціатив з використанням інструментів
громадської участі.
Саме тому видання присвячене поглядам та досвіду впровадження цих
інструментів на локальному рівні, зокрема, увага приділяється такому
інструменту як громадські ради. Маємо надію, що наше видання стане
корисним для тих, хто хоче бути активним в цих непростих умовах.

Інструменти громадської участі: Збірка матеріалів вебінарів,
2020
У виданні представлено методичні матеріали вебінарів, що відбулися в
рамках партнерського проєкту Інституту соціокультурного менеджменту
та Фонду Конрада Аденауера в Україні (м. Київ) «Порятунок на місцях або
децентралізація на фінішні».
Експертною групою проєкту проаналізовано та виокремлено важливі
поняття, стратегії та законодавчу основу впровадження інструментів
громадської участі на локальному рівні. Видання буде корисним для
громадських активістів та мешканців територіальних громад, яким
небайдуже майбутнє громади.
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ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІСКМ
Річний звіт ІСКМ 2019
Річний звіт Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ) за 2019
рік. Звіт відображає весь спектр діяльності організації: реалізація
соціальних проектів, проведення заходів, видавнича діяльність,
партнерська співпраця тощо.
Особливою відмінністю й винятковістю 2019 року є кількість залучених
експертів, більшість яких пройшла навчання в рамках освітніх
проектів ІСКМ. Також у звіті представлено фінансову та організаційну
інформацію організації за 2019 рік.

Annual Report 2019
Annual Report 2019 of the Institute of Socio-Cultural Management (ISCM)
shows the whole range of the organization activities: projects
implementation, events, publishing, partnerships, etc.
The particular difference and exclusivity of 2019 is the number of experts
involved, most of whom have been trained in ISCM educational projects. The
organization’s financial and organizational information for 2019 is also
presented in the report.

GOOGLE-АКАДЕМІЯ
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 – 200 посилань.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jqa7jsAAAAAJ&hl=uk
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ПРОЄКТИ
Інститутом соціокультурного менеджменту у 2020 році реалізовано 3
проєкти:

Проєкт "Перехід до цифрового мислення"
Партнерський проєкт "Порятунок на місцях
або децентралізація на фінішні"
Проєкт "Інструменти розвитку місцевої
активності в умовах кризи"
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ПРОЄКТ
"ПЕРЕХІД ДО ЦИФРОВОГО МИСЛЕННЯ"

«Перехід до цифрового мислення» це проєкт, що спрямований на сприяння розвитку
локальної демократії через підвищення компетентності громадських активістів
Кіровоградської області з питань інформаційного забезпечення реалізації громадських
ініціатив у громадах з використанням діджитал-інструментарію, створення
інформаційно-комунікаційних центрів при закладах культури.

Тривалість проєкту:
1 липня 2020 року – 31 грудня 2020 року.
Джерело фінансування:
Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні.
Бюджет проекту:
$19 000 ($18 000 від Фонду сприяння демократії Посольства США
в Україні; $1000 від Інституту соціокультурного менеджменту).
Географія проекту:
Кіровоградська область.
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Показники проєкту:
Кількість залучених коштів Інститутом соціокультурного менеджменту (ІСКМ) з місцевих джерел на
дофінансування проекту – $1000;
Загальна кількість учасників заходів – 145 осіб;
Публікації в мережі Інтернет – 142 публікації (новини, статті);
Проведено 8 заходів (консультаційна зустріч, круглий стіл, тренінги, вебінари);
Видано 3 видання (матеріали круглих столів, інформаційний бюлетень “НДО-Інформ” № 1(58), Гайд
тренінгу);
3085 завантажень видань, опублікованих за проектом;
1 відеосюжет з тематики проекту на місцевому телебаченні.
Заходи, реалізовані в рамках проєкту:
Оприлюднено новину про початок проекту “Перехід до цифрового мислення”01 липня 2020;
Оголошено конкурс на участь у тренінгу в рамках проекту, прийом анкет тривав до 31 липня 2020
року;
Проведено круглий стіл “Перехід до цифрового мислення: локальний вимір” 30.07.2020 року;
Проведено консультаційну зустріч у смт. Приютівка 03.08.2020 року;
Видано електронну збірку матеріалів круглого столу “Перехід до цифрового мислення: локальний
вимір” 06.08.2020 року;
Видано електронний інформаційний бюлетень “НДО-Інформ” №1(58) 14.08.2020 року;
Проведено тренінг “Реалізація громадських ініціатив в епоху діджиталізації” 20-21.08.2020 року в смт
Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області;
Проведено консультаційну зустріч у м. Мала Виска 11.09.2020 року;
Проведено тренінг “Реалізація громадських ініціатив в епоху діджиталізації” 17-18.10.2020 року в
селищі Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області;
Проведено вебінар “Боротьба з фейками та інформаційна безпека нового десятиліття – 2020”,
02.11.2020 року в м. Кропивницький;
Проведено тренінг “Реалізація громадських ініціатив в епоху діджиталізації” 14-15.11.2020 року в м.
Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області;
Проведено вебінар “Як зробити вашу ініціативу відомою?”, 19.11.2020 року, Кіровоградська область;
Видано програму тренінгу “Розвиток громадських ініціатив в епоху діджиталізації” (електронна
версія), 23.11.2020 року;
Проведено тренінг “Реалізація громадських ініціатив в епоху діджиталізації” 09-10.12.2020 року в смт
Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області.
.
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ПАРТНЕРСЬКИЙ ПРОЄКТ «ПОРЯТУНОК НА
МІСЦЯХ АБО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА ФІНІШНІ»

Метою проєкту є інформування громадськості про нові можливості, які дає громаді
реформа децентралізації, навчання практичним інструментам взаємодії з органами
влади та формування мережі громадських активістів на місцях.

Тривалість проєкту:
01 листопада 2020 року – 15 грудня 2020 року.
Джерело фінансування:
Фонд Конрада Аденауера в Україні (м. Київ)
Бюджет проекту:
€ 4 633
Географія проекту:
Україна
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Проєкт передбачав проведення серії онлайн-семінарів «Порятунок на місцях або децентралізація
на фініші» для громадських активістів (три групи учасників, по три онлайн-семінари для кожної)
з тем:
Тема 1: Громадська експертиза діяльності органів місцевої влади. Консультації з
громадськістю.
Тема 2: Громадські слухання. Громадські ради.
Тема 3: Загальні збори громадян за місцем проживання. Місцева ініціатива.

Заходи, реалізовані в рамках проєкту:
Проведено три вебінари для першої групи, 13, 16, 18 листопада 2020 року;
Підготовлено та розповсюджено в мережі Інтернет електронну версію інформаційного
видання «НДО-Інформ», 20 листопада 2020 року;
Проведено три вебінари для другої групи, 19, 21, 23 листопада 2020 року.
Проведено три вебінари для третьої групи, 30 листопада, 2 та 4 грудня 2020 року.
Підготовлено та розповсюджено в мережі Інтернет видання Інструменти громадської участі:
досвід експертів, 11 грудня 2020 року;
Підготовлено та розповсюджено в мережі Інтернет видання “Інструменти громадської участі:
збірка матеріалів вебінарів”, 15 грудня 2020 року.
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ПРОЄКТ “ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ
АКТИВНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ”

Проєкт має на меті підвищити професіоналізм 20 громадських активістів з сільських
громад (Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Київська, Полтавська,
Черкаська, Чернівецька, Хмельницька області) у використанні онлайн-інструментів для
залучення жителів своїх спільнот до активного громадського життя під час кризи,
викликаною COVID- 19.

Тривалість проєкту:
1 грудня 2020 року – 1 квітня 2021 року.
Джерело фінансування:
Black Sea Trust for Regional Cooperation
Бюджет проекту:
€ 7671
Географія проекту:
Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Київська,
Полтавська, Черкаська, Чернівецька, Хмельницька області
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Заходи, реалізовані в рамках проєкту:
Проінформовано громадськість про початок проєкту “Інструменти розвитку місцевої
активності в умовах кризи” на сайті ІСКМ (16.12.20);
Оголошено конкурс на участь в вебінарах «Як проводити ефективні вебінари?» (16.12.20);

Показники реалізації проєкту (станом на 31.12.2020):
Відібрано кількість учасників заходів – 20 осіб;
Публікації, розміщені в рамках проєкту – 13;
Кількість охоплених областей – 8;
Кількість охоплених громад – 14;
Подготовлено інформаційних матеріалів з діджитал-розвитку громад - 1.

Плани за проєктом на 2021 рік:
Проведення двох вебінарів для 20 учасників на тему «Як проводити ефективні вебінари?»;
Подання чотирьох вебінарів, створених учасниками проекту щодо аспектів, що становлять
інтерес для спільнот під час пандемії COVID-19;
Інформування громадськості про поточні цифрові можливості за допомогою розповсюдження
дев'яти інформаційних матеріалів про онлайн-роботу і можливості, пов’язаних з нею під час
пандемії;
Видання електронної збірки інформаційних матеріалів з діджитал-розвитку громад та
проведення онлайн заходів.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
2019-2020 роки, м. Дніпро
Оксана Набока пройшла навчання в "Школі
інформування та комунікації", що
реалізовувалася протягом ГО "Тамариск"
(м.Дніпро)
Оксана взяла участь в серії тренінгів та
вебінарів, і, «озброївшись» набутими знаннями
та за підтримки центру «Тамариск» отримала
можливість провести інформаційну сесію
«Цифрові технології в роботі громадських
активістів» 05.09.20 у м. Кропивницький.

4 серпня 2020, м. Кропивницький
Співробітники ІСКМ пройшли навчання на
вебінарі “Як працювати з інструментами
програми Google для неприбуткових
організацій".
Під час вебінару були представлені приклади
використання інструментів, які пропонує
програма Google для вирішення
повсякденних задач неприбуткових
організацій в Україні.

17 грудня 2020, м. Кропивницький
Анастасія Шевченко взяла участь у
ІХ Форумі розвитку громадського
суспільства з теми "Імунітет до ілюзій",
Форум відбувся у вигляді Всеукраїнського
телемарафону, який об’єднав всі регіони
країни. На заході відбулося обговорення
ризиків згортання демократії, цінностей
громадянського суспільства та
нестандартних джерел фінансування
громадських ініціатив.
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ
ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса офісу
25000 офіс №1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича, 75-а, м. Кропивницький, Україна
Електрона адреса
adm.iscm@gmail.com
Веб-ресурси ІСКМ
«Інститут соціокультурного менеджменту» www.iscm.org.ua
«Центри місцевої активності України» www.lacenter.org.ua
«Історії успіху діяльності НДО у соціокультурній сфері» www.lac.org.ua
Соціальні мережі
Facebook
Сторінка «Інституту соціокультурного менеджменту»
www.facebook.com/pages/Інститут-соціокультурного-менеджменту
Група «Центри місцевої активності України»
www.facebook.com/groups/adm.iscm
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCYO1shqdEf69uBtUNeszpqg
Instagram ISCM - ngo.iscm
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