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ВСТУП
Global Challenges Local Solutions для України - це вражаючий проект. Але разом з тим - це
великий виклик. Створення ядра мережі Центрів "Дій локально" в України - це проект,
метою якого є системні зміни. Такі зміни передбачають зміцнення від низу
територіальних громад шляхом впровадження перевіреної у Польщі моделі
функціонування місцевих благодійних організацій. За допомогою цієї моделі місцеві
благодійні організації можуть вести професійну діяльність із надання грантів,
спрямовану на підтримку ініціатив, що задовольняють потреби суспільства.
При цьому, ця діяльність із надання грантів не є єдиною діяльністю, що ведеться
місцевими благодійними організаціями, вона супроводжується фандрайзингомі
волонтаріатом, діяльністю у сфері аналізу місцевих потреб, побудовою партнерських
відносин на місцевому рівні, а також підтримкою активістів. Одним словом можна
сказати, що Центр "Дій локально", який функціонує чи то в Україні, чи то в Польщі,
виконує багато важливих функцій для територіальних громад.
У пілотному проекті Global Challenges Local Solutions для України 10 відібраних
громадських організацій були підготовлені до виконання основних функцій Центру "Дій
локально". Перед нами подальший освітній процес, але вже тепер ми можемо бачити,
що знання, отримані українськими організаціями, є надзвичайно корисними. Тим
більше, що ці організації діють у невеликих містах, де фінансові і матеріальні ресурси, і
також соціальний капітал є відносно обмеженими.
Тим більше відрадно, що перші проекти, спрямовані на передачу досвіду польських
Центрів "Дій локально" в Україні увінчалися успіхом. Перші три міні-проекти, що
здійснюються на території України в рамках даного проекту, були завершені і задають
напрямок, в якому ми повинні реалізовувати програму "Дій локально" в Україні разом з
нашими українськими партнерами. Надзвичайно важливу, ключову роль відіграє
організація ІСАР "ЄДНАННЯ" - партнер проекту, що надає підтримку та діє як
координатор створюваної мережі Центрів "Дій локально" в Україні. ІСАР "ЄДНАННЯ"
поставила перед собою важке завдання - проаналізувати потреби і можливості
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створення Центрів "Дій локально", а також реалізувати програму такого характеру на
території України. І цей проект також був реалізований повною мірою.
Представляємо Вам звіт про цей перший пілотний етап нашого великого проекту, яким
є створення і запровадження програми "Дій локально" в Україні.
Висловлюємо подяку організації ІСАР "ЄДНАННЯ" - Оксані Рудій та Володимирові
Шейгусові за підтримку у реалізації проекту, а також організаціям, які брали участь у
нашому пілотному проекті - українським благодійним організаціям та Центрам "Дій
локально".

Paweł Łukasiak
Президент Академії розвитку філантропії в Польщі
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ПРО ПРОЕКТ
Проект Global Challenges Local Solutions для України реалізовувався в період 01.09.2016 31.08.2017 рр. Академією розвитку філантропії в Польщі (АРФП) в партнерстві з
українською організацією ІСАР "ЄДНАННЯ" в рамках двох програм Польськоамериканського фонду свободи: програми "Дій локально", реалізованою Академією
розвитку філантропії в Польщі, та програми RITA "Трансформації в регіоні", що
реалізується Фондом "Освіта для демократії".
Мета проекту полягала в тому, щоб розпочати процес створення ядра мережі місцевих
благодійних організацій за моделлю мережі Центрів "Дій локально" (ЦДЛ), що
функціонує в Польщі. Така мережа буде сприяти зміцненню III сектора і громадянського
суспільства в Україні, за рахунок розвитку місцевої філантропії.
Проект був спрямований до Центрів "Дій локально" Польщі та місцевих благодійних
організацій в Україні.

Контекст
За даними звіту “Mapping Study. SCSO Enagement In Policy formulation and monitoring of
Policy implementation”1, громадські організації в Україні стикаються з низкою проблем,
які блокують їхню безперешкодну дільність: починаючи від труднощів з отриманням
коштів, відсутністю підтримки з боку уряду (недовіра по лінії громадські організації-уряд,
неоднаковий доступ до державної фінансової підтримки, відсутність прозорості в
розподілі цих фінансів), до часткової пасивності громадськості у формуванні соціальної
політики. З іншого боку, як свідчить наукові доповіді Інституту громадських справ,2 події,
пов'язані з Євромайданом, є доказом того, що українське суспільство щораз більше стає
обізнане зі своїми правами і хоче мати реальний вплив на своє майбутнє і майбутнє своєї
країни.

1

Mapping Study. SCSO Enagement In Policy formulation and monitoring of Policy implementation, Roman
Kobets, Oxana Ruda, Kyiv 2014
2
Society – the decisive player in Ukrainian politics?, Grzegorz Gromadzki, Łukasz Wenerski, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa, 2014 oraz Ukraińcy patrzą na Zachód – ocean polityki i oczekiwania, Jacek Kucharczyk,
Agnieszka Łąda, Łukasz Wenerski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2015
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У той же час становище місцевих благодійних організацій в Україні є досить складним.
Підтримуване в останніх роках міжнародними організаціями створення мережі місцевих
фондів не принесло очікуваних результатів. Навіть у найкращі часи (тобто, кілька років
тому) ця ініціатива була критично оцінена зовнішніми оцінювачами: "Багато організацій
називають себе місцевим фондом, але "класичних" місцевих фондів в Україні немає, йдеться в доповіді WINGS за 2010 р. - Особливо якщо під назвою "місцевий фонд" ми
маємо на увазі організації, що надають гранти з місцевих фондів на користь інших
організацій чи неформальних груп і виконують роль лідера в місцевій громаді".
За даними Академії розвитку філантропії в Польщі модель місцевих фондів є занадто
вимоглива для місцевих громад України, а тому в ході консультацій з ІСАР "ЄДНАННЯ" організацією, що має досвід у співробітництві з місцевими благодійними організаціями
в Україні - виникла ідея реалізації проекту, метою якого було б запровадження в Україні
моделі Центру "Дій локально", розробленої в рамках програми "Дій локально"
Польсько-американського фонду свободи, реалізованої Академією розвитку філантропії
в Польщі, Вона дуже проста і добре була сприйнята в польських умовах. На основі
польського досвіду організатори проекту хотіли перенести на український ґрунт такі
елементи моделі, як: запуск грантових програм, організація волонтаріату, фандрайзинг,
побудова партнерських відносин на місцевому рівні, регрантінг, активізація діяльності
місцевих громад та співпраця з місцевими та національними ЗМІ. У проекті також був
використаний досвід співробітництва з місцевими благодійними організаціями з країн
Вишеградської групи, що випливає з проекту АРФП V4 Community Foundations Maturity
Program, що реалізується за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.
Багаторічний досвід Академії розвитку філантропії в Польщі, однак, показує, що для
успіху в побудові мережі, яка базується на основі припущень, аналогічних програмі "Дій
локально", необхідна досвідчена організація, яка б надавала підтримку. Роль такої
організації погодився прийняти на себе партнер проекту - ІСАР "Єднання".
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Організатори
Академія розвитку філантропії в Польщі
Академія розвитку філантропії в Польщі діє з 1998 року. За цей час колектив Академії
видав понад 90 публікацій і реалізував 40 різноманітних програм і кампаній,
спрямованих на підтримку місцевих громад, нагородження соціально активних
компаній та розвиток сучасної філантропії.
Однією з найбільш важливих програм, які запроваджуються Академією, є програма
Польсько-американського фонду свободи "Дій локально". Академія реалізує її з 2000
року.
У період 2007 - 2015 рр. за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта Академія
запроваджувала програму розвитку місцевих фондів в країнах Вишеградської групи - V4
Community Foundations Maturity Program. В рамках програми Академія пропонувала
кілька видів підтримки: базу передової практики на чотиримовному веб-сайті, обмін
інформацією та фінансову підтримку.
Детальніше на веб-сайті: http://filantropia.org.pl
ІСАР "Єднання".
Організація "Єднання" була створена в 1997 році і офіційно зареєстрована в 1999 році.
Єднання - це "єдність", що є філософією і місією організації. Члени колективу вважають,
що вони можуть зробити життя кращим, створюючи разом нові традиції
професіоналізму, доброзичливості і проактивності. Знають про те, що просування
хороших громадських ініціатив є ключем до гармонійного

суспільства. Організація

співпрацює з організаціями громадянського суспільства, експертами, лідерами,
активістами, міжнародними організаціями-донорами, а також в рамках міжнародних
проектів і українських компаній. Основні програми організації пов'язані зі сприянням
місцевій благодійності, розвитком громадянського суспільства, поліпшенням умов для
проведення реформ.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
•

Було проведено дослідження типу "feasibility study", в рамках якого був
здійснений аналіз потенціалу і можливостей створення мережі благодійних
організацій в Україні та розроблено рекомендації щодо побудови мережі.

•

АРФП розпочала підготовку ІСАР "Єднання" до виконання функцій зонтичної
організації для створюваної мережі (по аналогії з функцією, яку виконує АРФП в
Польщі).

•

Було проведено дводенний тренінг, метою якого було обговорення ідеї
створення ядра мережі благодійних організацій в Україні і принципів приєднання
до неї, а також інтеграція Центрів "Дій локально" з організаціями України,
створення і розвиток ідеї спільного проекту, а також планування перебігу
співробітництва при реалізації проекту між ЦДЛ і українською організацією. У
тренінгу взяли участь 10 представників українських організацій та 9 представників
ЦДЛ. Організації в Україні були відібрані ІСАР "Єднання".

•

В рамках грантового конкурсу три ЦДЛ разом зі своїми українськими партнерами
реалізували проекти, метою яких було здійснення заходів, спрямованих на
зміцнення позицій української організації в місцевій громаді, сприяння місцевій
філантропії та цінностям, що лежать в основі загального блага, спираючись на
досвід ЦДЛ.

•

В ході проекту було сформовано ядро мережі Центрів "Дій локально" в Україні,
який включає в себе 10 місцевих благодійних організацій.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕРЕЖУ ЦЕНТРІВ "ДІЙ ЛОКАЛЬНО" В УКРАЇНІ
Програма "Дій локально"
Програма "Дій локально" - це програма Польсько-американського фонду свободи, що
реалізується з 2000 року Академією розвитку філантропії в Польщі. Програма
спрямована на активізацію діяльності місцевих громад навколо різних цілей загального
блага. Реалізація програми базується на організації грантових конкурсів, в рамках яких
підтримуються проекти, що ініціюють співпрацю жителів невеликих населених пунктів.
Мережа охоплює 67 Центрів "Дій локально". На даний момент до реалізації більш ніж 8
тис. проектів були залучені в цілому 3,5 млн. осіб, в тому числі майже 200 тис. волонтерів.
Учасники програми через свої проекти:
•

активізують діяльність місцевих громад навколо різних цілей загального блага,

•

вносять свій вклад у вирішення місцевих проблем або задоволення потреб
жителів,

•

розсудливо

залучають місцеві ресурси (природні, соціальні, людські та

фінансові).
На основі польського досвіду в рамках пілотного проекту Global Challenges Local Solutions
організації з України мали можливість попередньо ознайомитися з наступними
елементами моделі "Дій локально": запровадження грантових програм, організація
волонтерської роботи, фандрайзинг, побудова партнерських відносин на місцевому
рівні, регрантінг, активізація діяльності місцевих громад і співпраця з місцевими та
національними ЗМІ.
Детальніше на веб-сайті: http://dzialajlokalnie.pl
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У проекті Global Challenges Local Solutions для України взяли участь наступні ЦДЛ:
•

Об'єднання "Чайня" [Stowarzyszenie Czajnia];

•

Об'єднання Молодіжний центр "Ковчег" [Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
"Arka"];

•

Фонд "Генератор натхнення" [Fundacja Generator Inspiracji];

•

Місцевий фонд "Об'єднання католицької молоді" [Fundusz Lokalny SMK];

•

Об'єднання Місцева група дій "Країна оджанських земель"[Stowarzyszenie LGD
Kraina Łęgów Odrzańskich];

•

Місцева група дій "Вармінський закуток" [Lokalna Grupa Działania "Warmiński
Zakątek"];

•

Місцева група дій Об'єднання "Південна Вармія"[Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie "Południowa Warmia"];
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•

Фонд мистецтва, пригоди і задоволення ARTS [Fundacja Sztuki, Przygody i
Przyjemności ARTS];

•

Фонд "Місцевий фонд білґорайської землі" [Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej].

Мережа центрів "Дій локально" в Україні

В ході реалізації проекту було сформовано ядро мережі Центрів "Дій локально" в Україні,
до складу якого входять наступні місцеві благодійні організації:
1. Міська благодійна організація "Фонд громади Вознесенська" - Вознесенськ;
2. ГО "Альянс добрих справ" - Васильків;
3. Благодійна громадська організація Фонд громади Барського району "Барі" - Бар;
4. Міська благодійна організація "Фонд громади міста Березань" - Березань;
5. Товариство краєзнавців Яворівщини "Гостинець" - Яворів;
6. "Благодійний фонд Долини" - Долина;
7. Тростянецький районний благодійний фонд "Доброта" - Тростянець;
8. Агенція місцевого економічного розвитку міста Бурштина (АМЕР) - Бурштин;
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9. Червоноградський місцевий благодійний фонд - Червоноград;
10. ГО "Фонд розвитку ініціативи громади" - Мала Виска.
Організації були відібрані на основі рекомендацій ЦДЛ, що беруть участь в проекті,
рекомендацій ІСАР "Єднання" та результатів дослідження типу "feasibility study".
Координатором мережі є партнер проекту ІСАР "Єднання".
Представники польських Центрів "Дій локально"
мережі ЦДЛ в Україні в якості експертів.
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підтримують новостворене ядро

ПЕРЕБІГ ПРОЕКТУ
Реалізовані заходи:

Дослідження типу „feasibility study”
Мета:
Визначення потенціалу, можливостей і керівних принципів для ефективної побудови
стабільної і зростаючої мережі громадських організацій в Україні, аналогічної до мережі
ЦДЛ у Польщі.
Конкретні цілі:
1. Аналіз потенціалу організації "Єднання" до виконання функцій зонтичної
організації для мережі місцевих благодійних організацій.
2. Аналіз потенціалу третього сектору в Україні для створення мережі місцевих
благодійних організацій.
3. Аналіз потенціалу відібраних місцевих благодійних організацій (щонайменше 25)
для створення мережі на зразок мережі Центрів "Дій локально".
Результат:
Виконання звіту про дослідження англійською мовою.
Зміст:


Резюме



Вступ
o Опис проекту
o Концепція
o Визначення



Цілі дослідження



Методологія



Результат



Висновки і рекомендації
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Звіт про дослідження доступний на сайті проекту http://www.localsolutionsfund.org/feasibility-study-report-analysis-of-the-ukrainian-ngossituation/

Дводенний тренінг для учасників
Радом, 18-20.X.2016
Мета:
Обговорення ідеї створення мережі організацій в Україні і принципів приєднання до неї,
а також інтеграції ЦДЛ з організаціями з України, створення і опрацювання ідеї спільного
проекту та планування перебігу співпраці над проектом між ЦДЛ та українською
організацією.
Опис:
У тренінгу взяли участь 10 представників українських організацій та 9 представників ЦДЛ.
Перший день був присвячений інтеграції учасників та теоретичним питанням,
пов'язаним з обміном досвідом у функціонуванні мережі ЦДЛ. На початку зустрічі кожен
з учасників мав можливість коротко представити діяльність своєї організації. Друга
частина становила презентацію проекту Global Challenges Local Solutions (цілі, заходи,
очікувані результати) і презентацію програми "Дій локально". Після того три експерти,
що представляли ЦДЛ, провели презентації, що закінчилися запитаннями учасників:
•

Барбара Марголь – Філантропія по-нідзицьки (Нідзицький місцевий фонд).

•

Павел Вербови – Співпраця з бізнесом (Об'єднання "Дембіцький клуб бізнесу").

•

Анджей Тушиньскі – Передова практика в галузі побудови і підтримки
партнерських відносин на місцевому рівні і співробітництва (Об'єднання
Молодіжний центр "Ковчег" в Радомі).

На другий день тренінгу учасники за підтримки експерта Івони Ольковіч розробили
проектні ідеї для конкурсу на отримання малих грантів. Семінар був поділений на три
частини:
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1. Генерування ідей і підбір проектних пар.
2. Робота над проектом.
3. Обговорення перших планів, опрацювання ідей та ролі ЦДЛ.
Результат:
1. Підвищення знань учасників в області розвитку місцевої філантропії.
2. Обмін досвідом між місцевими благодійними організаціями України і Центрами
"Дій локально".
3. Розробка концепції проектів, які будуть брати участь в конкурсі на отримання
малих грантів.

Конкурс на отримання малих грантів
Мета:
Мета проектів полягала в тому, щоб проводити заходи, спрямовані на зміцнення позицій
української організації в місцевій громаді, сприяння місцевій філантропії та цінностям,
що лежать в основі загального блага, спираючись на досвід ЦДЛ..
Розмір грантів: 3 x 16 000 PLN
Термін подачі заявок: 10.XII.2016 р.
Реалізація проектів: 01.II.2017 – 30.VI.2017
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Результат:
Рішенням Комісії 3 заявки отримали гранти в розмірі 16 тис. PLN:
•

Об'єднання "Чайня" і "Альянс добрих справ", проект: Регрантінг у Василькові,

•

Об'єднання Місцева група дій "Країна оджанських земель" і Товариство
краєзнавців Яворівщини "Гостинець", проект: Трисекторне партнерство фундамент демократії і розвитку,

•

Фонд "Місцевий фонд білґорайської землі" і Червоноградський місцевий
благодійний фонд, проект: Інструменти дослідження соціального капіталу для
України.
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ПЕРЕДОВА ПРАКТИКА - спільні проекти, організовані ЦДЛ і організаціями
з України
Регрантінг у Василькові
Центр "Дій локально": Об'єднання "Чайня"
Партнер з України: "Альянс добрих справ"

Який досвід від реалізації програми "Дій локально" був використаний і переданий в
рамках проекту?
Побудова трисекторних партнерських відносин на місцевому рівні і організація
грантового конкурсу з використанням механізму регрантінгу.

Мета проекту
Підготовка організації "Альянс добрих справ" до виконання ролі Центру "Дій локально"
шляхом надання їй підтримки у проведенні місцевого конкурсу на отримання грантів.

Контекст
Об'єднання "Чайня" в листопаді 2016 року здійснило ознайомчу поїздку в Україну, в ході
якої поставило діагноз потенціалу організації "Альянс добрих справ" та її оточення в
аспекті можливості запровадження вирішень, відомих з програми "Дій локально".
Партнери оцінили, що у Василькові можна провести пілотний місцевий конкурс на
отримання грантів з використанням механізму регрантінгу. В ході візиту вони змогли
також зібрати заяви від представників трьох секторів - державна адміністрація, бізнес та
громадські організації - про надання ними по 30 тис. грн. на організацію грантового
конкурсу.

Перебіг проекту
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В рамках проекту було здійснено наступні заходи:
1. Організація ознайомчих візитів.
2. Збір коштів на організацію грантового конкурсу - 90 тис. грн. (2/3 коштів) серед
представників трьох секторів: державна адміністрація, бізнес і громадські організації.
3. Підготовка документації для місцевого конкурсу на отримання грантів положення, форма заявки, звіт.
4. Створення грантового комітету, до складу якого входять представники трьох
секторів.
5. Проведення місцевого конкурсу на отримання грантів. Рекламна кампанія
конкурсу проводилася через веб-сайтhttp://adsvasylkiv.com.ua/ та інші заходи,
такі як: інтерв'ю на телебаченні, реклама на білбордах і телебімах, заходи у
соцмережах.
В рамках грантового конкурсу співфінансувалися наступні проекти:


Дитячий майданчик. Розмір гранту - 10687 грн. Суть проекту полягала у
придбанні та облаштуванні дитячого майданчика біля багатоквартирного
будинку.



Мистецтво і спорт - це шлях до культурного майбутнього. Розмір гранту - 10630
грн. Суть проекту полягала у виконанні муралу, який буде розвивати інтерес
до сучасного мистецтва та прикрасить місто.



Мікрорайон Гагаріна - Алея сакур. Розмір гранту - 9903 грн. Суть проекту
полягала у створенні в центрі Василькова Алеї сакур у рамках святкування року
Японії в Україні.



Поліпшення екологічного стану району інтенсивного розвитку житлового
будівництва "Стугна" за рахунок ліквідації промислових і побутових стічних
вод в річці Стугна та очищення її русла. Розмір гранту - 10286 грн. Суть проекту
полягала в очищенні річки ініціативною групою волонтерів.



Безпечне майбутнє Василькова: профілактика ВІЛ/СНІД, гепатиту В, С,
запобігання наркоманії за допомогою інформаційної кампанії серед молодих
людей у віці 14-18 років. Суть проекту полягала в розповсюдженні
застережень про хвороби, які є наслідком наркоманії, та у профілактиці
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наркозалежності. Кошти в рамках проекту призначалися, зокрема, на
консультації та навчання. Розмір гранту - 11000 грн.


Територія світла (Фестиваль здоров'я). Розмір гранту - 12061 грн. Суть проекту
полягала в організації фестивалю здоров'я для всієї родини.



На велосипеді до школи. Розмір гранту - 13645 грн. Суть проекту полягала у
встановленні велосипедних стійок при школах у Василькові та навчанні молоді
правилам дорожнього руху під час їзди на велосипеді.



Світловідбиваючі браслети. Розмір гранту - 11887 грн. Мета проекту полягала
у підвищенні безпеки учнів початкових класів. В рамках проекту були придбані
світловідбиваючі браслети для всіх учнів 5 класів у Василькові.

Крім того, партнером вдалося:
1. Організувати у Василькові конференцію для поширення польського досвіду у сфері
співробітництва між місцевими органами влади та громадськими організаціями. В
рамках конференції представлено інформацію про форми співробітництва між
місцевими органами влади і громадськими організаціями та детально обговорено два
інструменти: регрантінг та громадянський бюджет. У конференції взяла участь делегація
з міста Томашів-Любельський на чолі з мером міста, а про вищезгадані інструменти
розповідали працівники, що безпосередньо відповідальні за них у міській адміністрації.

2. Довести до підписання угоди про партнерство між містами Томашів-Любельський та
Васильків. Важливо, що для Василькова це перше іноземне партнерство, яке додатково
підвищує важливість організації"Альянс добрих справ", яка спричинилася до такої події.

Результати проекту
Кількісні результати:


Розробка документації для місцевого конкурсу грантів.



Залучення 2/3 фінансових коштів на місцевому рівні для проведення грантового
конкурсу.



Проведення пілотного грантового конкурсу на місцевому рівні.



Організація двох ознайомчих візитів.
19



Створення веб-сайту.



Підписання угоди про партнерство між містами Томашів-Любельський та Васильків.



Підписання партнерської угоди про подальшу співпрацю між Об'єднанням "Чайня" й
організацією "Альянс добрих справ".

Якісні результати:


Підвищення компетентності колективу організації "Альянс добрих справ" у проведенні
заходів у сфері фандрайзингу, просування та активізації діяльності, а також регрантінгу та
побудови партнерських відносин на місцевому рівні.



Зміцнення позиції організації "Альянс добрих справ" у місцевій громаді завдяки
налагодженню Альянсом партнерських відносин з державною адміністрацією та
представниками бізнесу і - в результаті цих дій - завдяки проведенню місцевого конкурсу
грантів, скерованого на підтримку місцевих соціальних ініціатив.

Які партнери були особливо корисні при реалізації проекту?
В рамках реалізації проекту, окрім організації "Альянс добрих справ", який був більш ніж
ключовим партнером, партнерами виявилися органи місцевого самоврядування, як з
польської, так і з української сторони, які включилися в реалізацію проекту, а також
налагодили відносини між собою. Крім того, вдалося залучити таких партнерів:


мер міста Васильків: Сабадаш Володимир Іванович - фінансова і позафінансова
підтримка проекту (участь в ознайомчих візитах), надання допомоги в організації
ознайомчих візитів для польських представників.



Адміністрація міста Томашів-Любельський - підтримка проекту (участь в
ознайомчій поїздці до Василькова).



місцеві підприємці, які підтримали проект фінансово: Неділько Микола,
Крижанівский Сергій, Кушніренко Олександр, Романюк Віктор.

Крім того, партнери підтримували проект, приймаючи

участь у грантовій комісії,

друкуючи рекламні матеріали, висвітлюючи інформацію в ЗМІ (в тому числі, "пряма"
трансляція з підписання угоди про партнерство між містами у Томашові). Один з
підприємців також підтримував проект, виконуючи функції перекладача під час
ознайомчого візиту.
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Підсумок
Даний проект був у Василькові першим таким великим заходом з активізації діяльності
місцевої громади та налагодження трисекторної співпраці. Організація "Альянс добрих
справ" завдяки проведенню місцевого грантового конкурсу зміцнила свої позиції в
місцевій громаді, ставши надійним партнером для державної адміністрації та інших
суб'єктів суспільного життя. Члени організації зміцнили свою компетенцію в сфері
фандрайзингу, просування та активізації діяльності. Вони мають намір далі їх розвивати,
щоб у майбутньому мати можливість служити іншим організаціям, надаючи експертні
консультації по регрантінгу і побудові партнерських відносин на місцевому рівні.
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Трисекторне партнерство - фундамент демократії і розвитку
Центр "Дій локально": Об'єднання Місцева група дій "Країна оджанських земель"
Партнер з України: Товариство краєзнавців Яворівщини "Гостинець"

Який досвід від реалізації програми "Дій локально" був використаний і переданий в
рамках проекту?
Побудова трисекторних партнерських відносин на місцевому рівні і проведення
конкурсу грантів для місцевих ГО.

Мета проекту
Ініціювання трисекторного партнерства в Яворівському районі (Львівська область) на
базі досвіду Об'єднання Місцева група дій "Країна оджанських земель" і розробка
стратегії для побудови партнерства на основі співробітництва лідерів громадського,
соціального й економічного секторів.

Контекст
Об'єднання Місцева група дій "Країна оджанських земель" (МГД КОЗ) є організацією з
багатим 15-річним досвідом у побудові партнерських відносин на місцевому рівні для
підтримки загального блага. Серед її членів є представники різних кіл регіону долини
Одри, яких об'єднує загальна мета - сталий розвиток сільських територій Країни
оджанських земель (тобто гмін, що знаходяться уздовж шляху Одри між БжегомДольним і Глоговом). Діяльність об'єднання підтримується місцевими громадськими
установами, органами місцевого самоврядування, бізнесом та засобами масової
інформації.
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В рамках партнерського проекту МГД КОЗ вирішило поділитися цим досвідом з
Товариством краєзнавців Яворівщини "Гостинець" у м. Новояворівську (26 тис. жителів),
Яворівського району, Львівської області (123 300 жителів), діяльність якого має
аналогічний характер.

Це регіон, чисельність жителів якого прирівнюється до

чисельності жителів Країни оджанських земель. Організація об'єднує навколо себе
місцевих лідерів та активістів, в тому числі пов'язаних з органами місцевого
самоврядування. Великою рушійною силою Об'єднання є педагогічне середовища, яке
реалізує місцеві проекти. Це природний лідер партнерства.
У зв'язку з тим, що побудова партнерських відносин - це процес, який потребує багато
часу і який неможливо виконати протягом декількох місяців проекту, партнери вирішили
зосередитися на діагнозі потреб української організації і підготовці стратегії побудови
партнерських відносин, яку можна буде реалізувати в майбутньому.

Перебіг проекту
В рамках проекту було здійснено наступні заходи:
1. Візит Об'єднання МГД КОЗ в Україну
Візит відбувся 16-18 березня 2017 р. Він мав дві основні цілі: діагностування сфери
запланованого партнерства шляхом зустрічі з представниками влади та бізнесу, а також
ознайомлення МГД КОЗ з досвідом Товариства краєзнавців Яворівщини "Гостинець". На
зустрічах були присутні, зокрема, мер міста Василь Муравель, голова районної ради Іван
Карпа і депутат районної ради Ростислав Канус. Відбулися також семінари та презентації,
зокрема, Оксани Рудої з ІСАР "Єднання" на тему впливу змін, що відбуваються в
українському суспільстві, на майбутнє місцевих благодійних організацій, президента
МГД КОЗ Рафала Плєзі і члена правління МГД КОЗ Ярослава Пачковскогоо на тему
програми "Дій локально".

2. Візит партнерів з України в Польщі
Візит відбувся 08-10.06.2017 р. Його головна мета полягала в ознайомленні делегації з
України з досвідом МГД КОЗ у місцевому розвитку (у широкому сенсі), активізації
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громадської діяльності та міжсекторальному співробітництві. В ході візиту були порушені
наступні питання:
 Партнерство з нуля - ознайомлення учасників з історією партнерства КОЗ,
організаційною структурою та основними програмами партнерства, зустрічі з
творцями партнерства та партнерами з різних секторів.
 Регрантінг - це шанс для розвитку громадянського суспільства: презентація
діяльності грантових програм Фонду партнерства: "Дій локально", "Лідер" [Leader],
"Активні для Сьредської землі" [Aktywni dla Ziemi Średzkiej], "Мала архітектура,
Велика справа" [Mała Architektura Duża Sprawa]

- організація, реалізація,

результати та значення для місцевої громади, презентація реалізованих проектів.
 Туризм - це шанс для регіону: Нижньосілезький шлях екомузеїв.
 Місцева марка - важіль розвитку: презентація місцевих продуктів, зустріч з
ремісниками Ремісничого форуму КОЗ.

3. Розробка стратегії побудови партнерства
Роботи над стратегією побудови партнерства проводилися під час візитів партнерів і
зустрічей в режимі online.
Стратегія передбачає побудову партнерства та створення невеликого фонду, що
базується на моделі програми "Мала архітектура, Велика справа", реалізованої МГД КОЗ.
Партнери з України будуть контактувати з місцевими компаніями, щоб спільно створити
програму для оновлення населеного пункту.
Основні цілі стратегії:
1. Інтегрування партнерів Яворівського району у співпрацю задля сталого розвитку
регіону та залучення жителів до створення загального блага. Поставлені
завдання:


Ідентифікація потенційних партнерів.



Презентація ідеї партнерства.



Підготовка тексту угоди про партнерство.



Офіційне підписання угоди про партнерство.



Розробка детальних планів партнерства, в тому числі перевірка цілей.
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Приєднання до національної мережі партнерських груп, якщо така є.

2. Розробка і впровадження інструментів розвитку партнерства та постійне їхнє
вдосконалення задля поліпшення ефективності. Поставлені завдання:


Вибір моделі функціонування грантової програми "Дій локально - Старт".



Ідентифікація потенційних бізнес-партнерів і/або партнерів - органів
місцевого самоврядування для співпраці з партнерством.



Розробка плану програми грантів.



Зацікавлення потенційних партнерів/спонсорів у співпраці.



Розробка документації дотаційної програми "Дій локально - Старт".



Оголошення конкурсу грантів.



Реалізація програми "Дій локально - Старт".



Евальвація спільно з МГД КОЗ і ІСАР "Єднання".



Модифікація програми і/або запровадження нових дотаційних програм.



Приєднання до національної мережі співпраці організацій регрантінгу.

3. Розвиток Яворівського району в сфері соціальної активності, туризму, відпочинку
і відновлення села на основі культурної та природної спадщини регіону, в тому
числі з урахуванням збереження спадщини. Поставлені завдання:


Детальне визначення потреб партнерів та жителів регіону.



Визначення конкретних цілей партнерства для реалізації проекту або проектів
партнерства. Ідентифікація сфер діяльності партнерства і можливе створення
робочих груп та/або поділ завдань.



Розробка спільного проекту відповідно до потреб партнерства і цієї стратегії.



Ідентифіковано джерела фінансування і залучення коштів.



Реалізація проекту/ів



Моніторинг і евальвація.



Продовження заходів з реалізації цілей партнерства.



Просування та public relations діяльності партнерства.

В стратегії також були визначені основні принципи, якими повинно керуватися
партнерство:
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Відкритість до всіх партнерів, що діють на території району. Будь-хто може
приєднатися до партнерства на принципах, прийнятих групою.



Рівність всіх партнерів. Голос кожного партнера є однаково важливий.



Аполітичність у партнерстві. Партнерська група реалізує свої цілі, налаштована на
їхню реалізацію. Група не представляє поглядів політичних партій і діє задля
всього суспільства.



Відповідальність партнерів, які діляться спільними результатами й успіхами. Той
же принцип стосується втрат і невдач.



Активність партнерів, які спільно реалізують стратегію групи, і кожен з яких
вкладає у

стратегію, відповідно до своїх можливостей, свої інтелектуальні,

технічні, логістичні і фінансові засоби.


Інтеграція партнерів, тобто спільна діяльність, підключення партнерів до
діяльності. Підготовка зустрічей і ознайомчих заходів.



Репрезентативність

–

кожен

сектор

представлений

кількістю

суб'єктів,

адекватною до кількості суб'єктів, що діють в регіоні. Жоден із секторів не має
більш, ніж 50% голосів.


Чіткість і прозорість партнерства. Всі заходи в рамках партнерства, в тому числі
лідера, відкриті, і кожен партнер має рівний доступ до інформації.

До партнерства будуть запрошені місцеві юридичні особи й організації зі статусом
юридичної особи з трьох секторів:


Державний сектор: районні, міські, сільські ради, державні установи, бібліотеки,
культурні центри і т.д.



Громадський сектор: об'єднання, фонди, спортивні організації і т. д.



Економічний сектор: підприємства, індивідуальні підприємці і т.д.

Можливість участі неформальних груп повинна бути визначена.
Для партнерства буде також запроектований процес моніторингу та евальвації.
Роботи над побудовою партнерства і залученням партнерів до програми грантів "Дій
локально - Старт" будуть здійснюватися в другій половині 2017 р., тоді як програму
грантів планується розпочати в 2018 р.
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Результати проекту


2 ознайомчі візити, участь 7 представників і партнерства КОЗ в Україні, участь 8
представників партнерських організацій з України.



Підвищення

обізнаності

партнерів

з

України

в

області

побудови

міжсекторального співробітництва.


Обмін досвідом.



Початок роботи над підготовкою стратегії створення партнерської групи.



Попередня підготовка документації програми "Дій локально - Старт".



Підписання угоди про подальшу співпрацю між МГД КОЗ і Товариством
"Гостинець".

Які партнери були особливо корисні при реалізації проекту?
Члени партнерства МГД КОЗ:
 компанії, що підтримували реалізацію місцевих грантових програм, представили
мотиви своєї участі, її наслідки та вигоди від неї.
 місцеві органи влади, представники яких репрезентували реалізовану у СьродіШльонській програму "Активні для Сьредської землі" [ „Aktywni Ziemi Średzkiej”]
(впроваджену на базі моделі "Дій локально" і грантової програми голландського
фонду KNHM "Самі собі" [„Sami sobie”]) як приклад підтримки місцевих ініціатив
органами місцевого самоврядування (нефінансова і предметна підтримка на
підставі можливості вирішення т. зв. "місцева ініціатива"). Крім того, мер Сцинави
представив реалізацію розвитку туризму, відпочинку і суспільної інфраструктури
на основі довгострокового планування і використання фондів ЄС.
 представники екомузеїв у Годзєнціні і Дзєвіні, які розповіли про розвиток своїх сіл,
солецькі стратегії розвитку, реалізацію малих ініціатив за участю жителів, а також
представили функціонування екомузеїв.
 представники

громадських

організацій:

Об'єднання

жителів

Годзєнціна

[Stowarzyszenie Mieszkańców Godzięcina], Фонд "Едусілезія" [Fundacja Edusilesia],
Об'єднання "Активний Дзєвін" [Stowarzyszenie ”Aktywny Dziewin”], Об'єднання
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Єзєжица [Stowarzyszenie Jezierzyca] з лідером Вандою Ханьскою, а також
ремісники.

Підсумок
Завдяки реалізації проекту Товариство краєзнавців Яворівщини "Гостинець" підвищило
обізнаність про побудову партнерських відносин на місцевому рівні, налагодило
співпрацю з представниками місцевих органів влади та бізнесу, і разом з польським
партнером розробило стратегію побудови стабільного партнерства.
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Інструменти дослідження соціального капіталу для України
Центр "Дій локально": Фонд "Місцевий фонд білґорайської землі"
Партнер з України: Червоноградський місцевий благодійний фонд

Який досвід від реалізації програми "Дій локально" був використаний і переданий в
рамках проекту?
Використання пакету інструментів BOX - інструменти дослідження впливу на соціальний
капітал.

Мета проекту
Адаптація, переклад на українську мову і впровадження 4 дослідних інструментів BOX
для місцевих громадських організацій в Україні.

Контекст
Набір інструментів BOX був натхненний і створений на замовлення Польськоамериканського фонду свободи, який протягом багатьох років всіляко підтримує роботу
неурядових організацій у Польщі. Інструменти були розроблені Лабораторією
соціальних інновацій і досліджень "Судноверф" [Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
"Stocznia"], за активної участі місцевих неурядових організацій, в тому числі Місцевого
фонду білґорайської землі. Набір інструментів був розроблений так, щоб місцеві
громадські організації могли самостійно проводити дослідження, спрямовані на:
діагностику місць, де вони функціонують, вивчення місцевої громади, отримання знань,
необхідних для здійснення соціальних заходів, вимірювання результатів своєї діяльності
і - як наслідок - професіоналізацію діяльності.
Завдяки реалізації проекту "Інструменти дослідження соціального капіталу для України"
Червоноградський місцевий благодійний фонд дізнався, зокрема, як досліджувати
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соціальний капітал за допомогою різних методів, які висновки робити з досліджень, щоб
будувати надійні стратегічні плани для організацій, а також про те, як проводити
евальвацію досліджень. Перекладені на українську мову інструменти в даний час
пропагуються серед інших організацій України.

Перебіг проекту
1. Створення польсько-української групи
До складу групи увійшли представники Фонду "Місцевий фонд білґорайської землі"
(МФБЗ), Червоноградського місцевого благодійного фонду і Фонду "Єднання".

2. Аналіз інструментів BOX
В рамках цього заходу група проаналізувала, які інструменти можуть бути використані в
Україні, які слід змінити і/або адаптувати, а які не будуть мати істотного значення для
українських організацій. На вибір було 6 інструментів дослідження:
 аналіз наявних даних,
 quiz,
 пізнавальна прогулянка,
 інтерв'ю з місцевими лідерами,
 опитування громадської думки,
 інтерв'ю з жителями.
Два останні методи були відхилені в основному тому, що українське суспільство дуже
неохоче бере участь у випадкових опитуваннях на вулиці або по телефону. Це пов'язано
з низьким рівнем довіри до інтерв'юерів, що є наслідком минулої і наявної соціальноекономічної ситуації в Україні. З досвіду українських організацій слідує, що результати,
отримані з використанням цього методу, дуже низької якості, що є наслідком подання
невірної інформації або уникання подання конкретних фактів/думки респондентами.
30

Відтак, рішенням проектної групи було обрано чотири інструменти, які вирішили
випробувати в Україні.
3. Підготовка інструментів BOX
В рамках цього заходу були доопрацьовані графічно і за змістом 4 інструменти BOX, а
саме:
 аналіз наявних даних,
 quiz,
 пізнавальна прогулянка,
 інтерв'ю з місцевими лідерами,

4. Тестування
Тестування проходило в Червонограді. У зв'язку з тим, що Червоноградський місцевий
благодійний фонд має намір передати у користування три міські клуби, дослідження
було проведено на предмет їхнього загосподарювання. В рамках цього заходу відбулася
поїздка представників Фонду МФБЗ до партнера в Червонограді (26-27/05/2017 р.) з
метою надання предметної підтримки під час проведення досліджень з використанням
інструментів BOX. Підтримка полягала в представленні прикладу проведення інтерв'ю з
місцевим лідером і пізнавальної прогулянки. Наступним великим викликом для Фонду
був запис результатів досліджень і формулювання висновків.

5. Підсумування досліджень
Проектна група підвела підсумки та підготувала висновки і рекомендації для
Червоноградського місцевого благодійного фонду. Після проведення 10 інтерв'ю з
місцевими лідерами і 4 пізнавальних прогулянок, а також на основі аналізу наявних
даних і 19 quiz'ів було встановлено, що потенціал соціального капіталу є досить низьким
у порівнянні з аналогічними дослідженнями у Білґораї. Однак слід відмітити, що у
Білґораї діяльність громадських організацій є дуже поширеним явищем. Незважаючи на
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слабкий результат, було встановлено, що є тенденція до зростання потенціалу.
Дослідження проводилося з точки зору використання трьох місцевих клубів, наданих
містом. Оскільки клуби знаходилися в районах багатоквартирних будинків, де проживає
досить велика кількість дітей і молоді у порівнянні з іншими частинами міста, з
досліджень слідують наступні висновки:


рішення про передачу клубів під діяльність, пов'язану із розвитком дітей та
молоді, було правильним,



в клубах слід здійснювати, у першу чергу, освітню діяльність (приватні уроки,
додаткові заняття, цікаві освітні заняття, в тому числі навчання польської мови
через гру у співпраці з Польським домом у Червонограді),



слід проводити культурні заходи для молоді Червонограду. Було б добре
зосередитися на культурних проектах за участю молоді, а саме: виконання
муралів / графіті, дрібних елементів архітектури при клубах (напр., нетипові
лавки), створення музичних колективів і т.д.,



варто пробувати збирати кошти на культурні конкурси для молоді.

6. Пропагування інструментів BOX в Україні
В рамках цього заходу розроблені інструменти були надіслані по електронній пошті за
допомогою Червоноградського місцевого благодійного фонду та ІСАР "Єднання" 9
місцевим громадським організаціям в Україні, що беруть участь у програмі Global
Challenges Local Solutions.

Результати проекту
Кількісні результати:


предметна адаптація і переклад 4 інструментів BOX,



адаптація і переклад шаблонів звітів про проведення досліджень,
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тестування і підготовка звіту про проведення досліджень Червоноградського
місцевого благодійного фонду.

Якісні результати:


зміцнення процесу прийняття рішень Червоноградського місцевого благодійного
фонду завдяки даним, наданим в рамках досліджень,



налагодження співпраці між організаціями, що в значній мірі впливає на імідж Фонду
в місцевих громадах,



отримання нових знань і досвіду шляхом взаємної презентації заходів, вирішення
проблем, задумів, а також доробок обох організацій.

Підсумок
В рамках проекту Червоноградський місцевий благодійний фонд не тільки дізнався, як
можна досліджувати соціальний капітал за допомогою різних методів, але також мав
можливість перевірити ці знання на практиці, проводячи дослідження про те, як
найкращим чином можна використовувати потенціал трьох міських клубів, які були
недавно введені в експлуатацію.
Організації з України отримали перекладені і протестовані дослідні інструменти, а Фонд
МФБЗ цінні поради щодо вивчення місцевого соціального капіталу (напр., варто добре
проаналізувати і відібрати респондентів для дослідження, дослідження слід проводити
при плануванні змісту, який ви хочете отримати, але також слід залишити місце для
запитань, які можуть принести абсолютно новий погляд на інші місцеві проблеми,
потреби, можливості чи загрози).
Для Фонду МФБЗ найважливішою вигодою - результатом проекту - є налагодження
постійного співробітництва з українськими організаціями, якого до сих пір не було.
Проект дозволив Фонду МФБЗ побудувати міцне партнерство, яке зможе подавати
спільні заявки і здійснювати подальші польсько-українські проекти.
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Ще одним з результатів проекту є той факт, що організації планують продовжувати
співпрацю. Фонд МФБЗ отримав наступний грант на організацію форуму і візит
українського партнера до Білґораю в серпні поточного року. В ході зустрічі Фонд МФБЗ
має намір продемонструвати українському партнерові, як багато можна зробити завдяки
місцевій діяльності і як змінити місцеву реальність свого міста.
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ПІДСУМОК
Пілотний проект Global Challenges Local Solutions увінчалися успіхом, були реалізовані всі
заплановані заходи. На додаток до намічених результатів, зокрема, нам вдалося
зацікавити тематикою нових партнерів, а також підписати угоду про партнерство між
містами Томашів-Любельський та Васильків (Україна).
Одним із заходів, що здійснюються в рамках проекту, було дослідження типу "feasibility
study", в рамках якого було проведено аналіз потенціалу і можливостей створення
мережі організації Центрів "Дій локально" в Україні. Основні результати дослідження
полягають у наступному:


ІСАР "Єднання" має достатній організаційний потенціал для виконання ролі
зонтичної організації та координатора мережі місцевих благодійних
організацій в Україні. Протягом більше 20 років вона пропагує і підтримує
розвиток благодійних ініціатив, а також має досвід роботи з місцевими
фондами, отриманий завдяки впровадженню програми School for Community
Foundations, що співфінансується з коштів CS Mott Foundation.



Українські громадські організації мають достатній потенціал для створення і
розвитку мережі місцевих благодійних організацій у малих і середніх громадах
в Україні. Організації, які беруть участь у дослідженні, мають багатий досвід у
співпраці з іншими організаціями та спробах побудови партнерських відносин
на місцевому рівні для спільного блага.



Існує зацікавлення з боку різних соціальних партнерів (в тому числі органів
влади, представників громадських організацій та установ) в ідеї створення і
розвитку мережі місцевих благодійних організацій в Україні. В останні роки в
Україні спостерігається збільшення чисельності благодійних заходів, що,
зокрема, є відповіддю на нинішню складну соціально-економічну ситуацію. У
цих заходах беруть участь не тільки громадські організації, а й інші суб'єкти
суспільного життя: органи влади, компанії та установи. Проте, великим
викликом в даний час є розвиток культури співпраці - польський досвід в цій
області є особливо важливий для України.
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Громадські організації, органи влади та бізнес-сектор мають достатній
потенціал і досвід для співпраці. Є місця, в яких співпраця проходить плідно,
хоча - як зазначено вище - спостерігається високий попит на розробку
високоякісних

стандартів

співпраці.

Особливо

зараз,

коли

реформа

децентралізації в Україні кладе великий акцент на побудову трисекторних
партнерських відносин, що функціонуватимуть задля загального блага та
підтримуватимуть розвиток місцевих громад.


Потенційні фінансові, людські та організаційні ресурси, якими можуть
користуватися організації, об'єднані у мережу місцевих благодійних
організацій в Україні, можуть бути доступні завдяки використанню ефективних
методів фандрейзингу та активізації діяльності. Дуже важливим аспектом є
навчання українських благодійних організацій в цій галузі.

Висновки дослідження є доказом обґрунтованості запланованого продовження проекту.

***
Реалізований в 2016-2017 рр. проект Global Challenges Local Solutions для України був
пілотним проектом. Серед організацій, що беруть участь у проекті, спостерігається
велике зацікавлення в наступних етапах співпраці. Академія розвитку філантропії в
Польщі разом з ІСАР "Єднання" на основі висновків, що слідують з реалізації проекту, має
намір приступити до продовження за зміненою, розширеною формулою, орієнтуючись
не тільки на створення ядра мережі організації та обмін досвідом між ЦДЛ та
українськими громадськими організаціями, але також на запуск побудови постійної
мережі ЦДЛ в Україні. Польський досвід показав, що це вимагає довгострокового плану,
і тому АРФП та ІСАР "Єднання" розробили попереднє бачення розвитку проекту на
наступні п'ять років.
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