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Вступ
проект «створення регіонального інституту громадського лобіювання та громадської 

дипломатії» виконувався громадською організацією «агентство з розвитку приватної ініці-
ативи» з жовтня 2008 до травня 2009 років за сприяння програми малих грантів «матра 
кап» посольства королівства нідерланди� метою проекту було проведення комплексної 
освітньої тренінгової програми для представників івано-франківської, Вінницької, Закар-
патської та Чернівецької областей, спрямованої на розвиток громадської дипломатії та 
вироблення навичок громадського лобіювання організацій; створення мережі організацій 
громадянського суспільства (огс) чотирьох областей регіону задля впровадження інсти-
туційних змін, які сприятимуть системним перетворенням, трансформаційним євроінте-
граційним процесам у регіоні� учасниками проекту стали огс чотирьох обраних областей 
(громадські організації, Змі, бізнес-асоціації, представники державної влади та місцевого 
самоврядування)�

В результаті проекту експертами арпі, учасниками тренерської команди проекту, роз-
роблено та упорядковано 4 базових тренінгових модулі з основ громадської дипломатії 
та основ громадського лобіювання� За результатами відкритого конкурсу відібрано 38 
учасників: 26 нуо, 2 Змі, 6 бізнес-асоціацій для участі в тренінговій програмі з громад-
ського лобіювання та громадської дипломатії та активної участі в плануванні та розвитку 
регіональної мережі огс� В ході проекту було проведено 4 тренінги, в яких взяли участь 
42 учасники�

головні очікування від інституту громадського лобіювання та дипломатії, що створю-
ється на базі арпі: підвищення професійного рівня огс, учасників навчальних програм 
інституту; підвищення авторитету експертів інституту на національному та міжнародному 
рівнях; формування партнерських стосунків на рівні фахових інституцій, що представляють 
інтереси усіх 4-х суспільних секторів�

Видання цього посібника також стало одним з важливих результатів проекту, який до-
поміг презентувати концептуальні засади діяльності інституту в напрямку поширення знань 
з громадської дипломатії та лобіювання, а також дозволив опублікувати для широкого за-
галу досвід огс, учасників проекту щодо вирішення нагальних соціальних та економічних 
проблем суспільства шляхом налагодження партнерства, встановлення сталих стосунків у 
громадах, результатів лобістських кампаній огс� посібник містить статті щодо методичних 
основ громадської дипломатії та лобістської діяльності у кампаніях громадської участі, а 
також успішні історії громадських кампаній у використанні інструментів громадської ди-
пломатії та лобіювання�

Визначальними сферами діяльності Інституту у напрямку громадської дипломатії є до-
несення до влади та ЗМІ сильних сторін результатів діяльності громадського сектору; фор-
мування позитивного іміджу ОГС у влади, ЗМІ, бізнесу; покращення суспільного діалогу; 
сприяння якісній презентації України суспільними групами на світовому рівні; вироблення 
у груп інтересів вмінь конструктивного вирішення міжгрупових конфліктів. У сфері громад-
ського лобіювання Інститут планує зосередити діяльність на формуванні інформаційних 
«пакетів» для впровадження системних суспільних змін, створенні аналітичних документів, 
підвищенні якісного рівня публікацій ЗМІ стосовно результатів діяльності ОГС.
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Заклик мультиплікаційного кота лео-
польда: «друзі! давайте жити дружно!» 
став крилатою фразою для більшості пред-
ставників пострадянського світу, котрі від-
чувають серйозну потребу в побудові кон-
структивних взаємин з оточуючими людь-
ми: сусідами, співробітниками, родичами, 
партнерами� цей заклик має дуже просте, 
чисте і зрозуміле кожному значення: не во-
рогувати, намагатися товаришувати, нала-
годити взаємну підтримку�

дещо складніше лягає ця зрозуміла фра-
за на ставлення до представників інших ет-
носів, культур, віросповідань, рас, подекуди 
навіть інших політичних уподобань, що вже 
говорити про представників влади?

Чому так? З одного боку упередження 
до інших (не таких, як я) базуються на не-
знанні та вкоренілих часто на підсвідомому 
рівні стереотипах� З іншого боку причиною 
таких упереджень є дуже рідні і звичні усім 
і кожному емоції� Звиклі думати серцем, ми 
тестуємо оточуючих на «подобається – не 
подобається», «друг – ворог», «свій – чу-
жий» і беззастережно відкидаємо тих, хто 
не подобається, зрозуміло, на підставі так 
званого чуття, яке жодними критеріями не 
вимірюється, жодними логічними пояснен-
нями не пояснюється, словом, є дуже дале-
ким від тверезого глузду�

лише після того, коли ми «вимикаємо» 
сердечні поривання нам вдається почути 
інформацію, диктовану розумом� тоді кри-
тично споглядаючи на суб’єкта взаємодії, 
ми усвідомлюємо, що це цілий світ нових 
думок, знань, умінь, можливостей, і якщо 
вдасться ближче з ним познайомитися, 
можна стати на цей цілий світ багатшим! 

проте, зазвичай, після того, коли ми відки-
нули суб’єкта взаємодії як такого, що не по-
добається – ми вже до нього не повертає-
мося� не подобається і все� не друг� не наш� 
не того поля ягода� 

Завтра з’явиться той, хто може сподоба-
тися, навіть стати другом, проте емоції ма-
ють властивість перетворюватися у звичку 
і стереотипна дія «відштовхнути» людину, 
представника іншої культури, раси політич-
ної системи, тобто, іншої громади, вмика-
ється і блокує тверезий глузд, ґрунтований 
на знанні, світовому досвіді, етиці та толе-
рантності�

Виникає питання, чи існують інші меха-
нізми прийняття представниками одних 
громад других для налагодження сталих 
взаємин, що ґрунтуються не на емоційному 
сприйманні?

таким механізмом є класична дипломатія 
– методологія, яка охоплює необхідний для 
налагодження сталих стосунків інструмента-
рій і розрахована на тривалий час� дипло-
матія як явище зародилася з міжнародних 
відносин� термін «дипломатія» використову-
ється з самого початку для означення між-
державних стосунків� Зараз його поширю-
ють на будь-які відносини між громадами, 
які спрямовані на розбудову стосунків, а не 
на досягнення певних одноразових цілей�

якщо розглядати стосунки між грома-
дами, то варто вести мову про громадську 
дипломатію� громадська дипломатія – це 
також методологія, але для громад, а не 
для держав чи окремих суб’єктів� при цьо-
му громада – це група людей, об’єднана 
сталими взаєминами задля покращення 
себе і світу, в якому живуть ці люди�

Чому варто обирати громадську дипломатію    
для побудови сталих стосунків
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таким чином громада розглядається як 
суб’єкт взаємовідносин з зовнішньою ауди-
торією, а громадська дипломатія – це комп-
лекс заходів, спрямованих на вивчення та 
формування зовнішньої аудиторії, а також 
на налагодження сталих стосунків�

Виникає наступне запитання: які і з ким 
громада може мати стосунки? цей пере-
лік широкий, проте вичерпний, що гово-
рить про можливість побудувати методо-
логію стосунків, що базується на знанні та 
розумінні кожного окремо взятого суб’єкта 
комунікації� до таких суб’єктів належать 
сусідні громади, іноземні громади, органи 
державної влади, органи місцевого само-
врядування, суб’єкти господарювання, гру-
пи інтересів та ін� осмислена комунікація за-
вжди несе певне послання (меседж, ключо-
ве повідомлення), яке відображає головну 
мету конкретної діяльності чи встановлення 
контактів� Вислів «люди з особливими по-
требами» на означення людей з інвалідніс-
тю є саме ключовим повідомленням, що 
дає зрозуміти: представники цієї категорії є 
звичайними людьми, такими, як інші, проте 
вона має певну специфіку буття� 

якщо розглядати стосунки згідно способу 
сприйняття контрагента, то вони можуть бути:

1) лобістськими, які передбачають досяг-
нення цілі шляхом домовленості з особами, 
що приймають рішення, або тиску на цих осіб� 
обов’язково несуть ключове повідомлення, 
що випливає з мети зацікавлених осіб�

2) товариськими – найменш формалізо-
ваними, які ґрунтуються на особистій при-
язні та схожості поглядів та системи став-
лень� не несуть ключового повідомлення, 

але передбачають етику взаємин та ведуть 
до сталих зв’язків�

3) конфронтаційними – стосунки демон-
стративної незгоди політикою однієї групи 
по відношенню до іншої� Зазвичай несуть 
ключове повідомлення, що відображає при-
чину конфронтації� не обов’язково базують-
ся на етичних принципах�

4) субординаційними (підлеглими)� ха-
рактеризуються залежністю одної сторони від 
іншої� прерогатива ключового повідомлення 
належить «вищестоящій» стороні: вона не ра-
диться з підлеглими щодо його формулюван-
ня, а швидше наказує, що робити;

5) нейтральними стосунками (номіналь-
ними)� ці стосунки не несуть змістового на-
вантаження�

6) дипломатичними – які передбачають 
як ефективну презентацію себе, так і сприяють 
налагодженню сталих стосунків� обов’язково 
несуть ключове повідомлення, що висловлює 
стрижневу ідею об’єднуючого процесу�

маючи за мету встановлення сталих вза-
ємин між громадами дипломатичні стосун-
ки мають ряд переваг� Вони універсальні, 
створюють підґрунтя для домовленостей, в 
т� ч� політичних рішень, які призводять до 
системних змін, дисциплінують та сприяють 
самоорганізації, виробляють навички пре-
зентації, спонукають до планування стосун-
ків, допомагають отримувати прибуток чи 
відомість від ефективної комунікації�

наприклад, якщо розглянути систему по-
будови стосунків між вченими, розробни-
ками нових методик та підручників, дуже 
ефективною системою відкритого досту-
пу до науково-дослідницьких продуктів є 
онлайн-система Connection�

Класична формула словника Даля про дипломатію говорить, дипломатія – це наука про розумні 
відносини між главами держав та державами. Народна (громадська) дипломатія – це процес, коли 
громадянське суспільство активно входить в сферу створення сучасних міжнародних відносин. 

З огляду на проблеми, які існують в Україні, а саме: стосунки між Сходом і Заходом, між владою 
та ОГС, між бізнесом та владою, а також загальну відсутність толерантності та виваженості 
в суспільстві значно зростає роль саме народної дипломатії як засобу досягнення порозуміння та 
уникнення масштабних соціальних конфліктів. Адже загроза цих конфліктів стає дедалі реальні-
шою. Сьогодні владні структури все більше починають розуміти важливість громадського кон-
сенсусу. І не тільки в тому, щоб отримати певні імпульси від суспільства, але й допомогти йому 
адекватно сформулювати свої інтереси.

Іншими словами, потрібен зовнішньополітичний (не слід боятися слова «політика», адже вона 
притаманна кожному, будь-якій громаді, не лише країні чи партії)  всеобуч, при цьому непартійний, 
що як правило викликає насторогу, а дійсно громадський, цільовий, орієнтований на різні прошар-
ки суспільства, на різні вікові групи. При цьому термін «зовнішньополітичний» означає такий, що 
позиціонує себе назовні (не обов’язково за межами держави: можливо навіть на рівні сусідських 
стосунків з іншими організаціями) демонструє себе зовнішній аудиторії.

www.apibd.com/www/news 



8

у свій час го «агентство з розвитку 
приватної ініціативи» підтримало створен-
ня та розвиток соціального проекту івано-
франківського видавництва «кашалот» ви-
готовлення та розповсюдження книжечок 
для дітей, які ще не вміють читати� З одного 
боку – це був самоокупний проект, з іншо-
го – новаторство у дошкільній освіті, спря-
моване на налагодження контактів вироб-
ничого підприємства з дитячими садками, 
будинками дитини, органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування з ре-
штою і найголовніше – з батьківською ау-
диторією�

Зі слів автора ідеї олени рубановської: 
«івано-франківське видавництво «каша-
лот» перше в україні, яке почало робити 
книги з тканини і з застосуванням еколо-
гічно чистих фарб� ці книги призначали-
ся для маленьких дітей, які ще не вміють 
читати� ми не стали захищати це ноу-хау 
як промисловий зразок� коли з’явились 
інші книжки на тканині – були тільки раді, 
бо інші виробники робили цю ідею більш 
відомою� книжки на тканині ставали все 
більш популярними, нашу продукцію біль-
ше купували� Зрештою – більше дітей змо-
гли отримати собі таку книжку, чого ми й 
хотіли досягнути, бо працювали насампе-
ред для дітей україни� але якби ми патен-
тували винахід і викликали до суду всіх, 
хто не послався на нас як на авторів ідеї, 
ми б утратили добре ім’я, а найголовніше 
– час»�

Сфери застосування                
громадської дипломатії1

Громадська дипломатія найефективні-
ша у вирішенні конфліктів, породжених 
спотвореним сприйняттям культурних, 
етнічних, громадських особливостей�

прикладом може слугувати досвід гро-
мадської організації «туристична асоціація 
івано-франківщини»� асоціація у жовтні 
2008 року організувала ознайомчий тур 
для журналістів провідних туристичних пері-
одичних видань з різних країн� метою туру 
була популяризація туристичних турів, роз-
роблених в рамках спільного українсько-
румунського проекту� поряд з цим жур-
налісти україни, ірландії та румунії змогли 
змінити свої ціннісні стереотипи на карди-
нально протилежні: «румунія – напівдика 
країна» – натомість «культурна нація з ба-
гатими традиціями», «україна бідна краї-
на» – натомість «красива країна, де живуть 
заможні люди»�

Дипломатія другого шляху� багато об-
межень, які накладені на процес офіційних 
переговорів, можуть бути зняті при не-
формальній взаємодії між конфліктуючими 
сторонами за допомогою авторитетних по-
середників� як правило, цей процес здій-

Проект Connexions Університету Райса, Х’юстон, США. Connexions (cnx.org) — неприбутко-
вий видавничий проект, спрямований на створення підручників та навчальних матеріалів. І непри-
бутковий тут означає не збитковий, а комерційно успішний. Connexions створює можливості для 
ширшого доступу до якісних навчальних матеріалів з будь-якого місця у будь-який час безплатно 
он-лайн. Інша можливість — отримати ці ж навчальні матеріали за невелику плату у друкованому 
вигляді (надрукованому за технологіями друку на замовлення). Попит на матеріали Connexions — 
щомісяця понад 20 мільйонів запитів, 600 000 відвідувачів з більш ніж 200 країн світу.

Як свідчить досвід Cambridge University Press, на друковані примірники книжок, розміщених у 
Connexions, попит більший, ніж на ті, які тут не представлені. Вільний доступ дозволяє ознайоми-
тися з книжкою, а Connexions і Cambridge University Press гарантують якість матеріалів.

Чому це робиться? Насамперед тому, що відкритий доступ допомагає розширити доступ до 
результатів досліджень. Адже наукові дослідження не можуть існувати без взаємних цитувань. 
Університети отримують зручний інструмент систематичної оцінки рівня досліджень, підвищен-
ня свого статусу і репутації інноватора. Окрім того, це простий і дешевий маркетинговий інстру-
мент, а також спосіб посилити наукову співпрацю, працювати незалежно від часу та місця, ство-
рити електронний архів і подбати про довготривале збереження науково-освітніх матеріалів.

Ірина Кучма «Прибуткова відкритість», Дзеркало тижня/ людина / технології http://www.dt.ua 
№41 (670) 3 — 10 листопада 2007

1 розділ сформовано на основі описаного підходу: 

христина богатирьова� психологія конфлікту та між-

народної політики� політична психологія� 2003
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снюється паралельно з офіційними перего-
ворами� Вважається, що дипломатія другого 
шляху особливо доречна для розв'язання 
міжнародних, міжгрупових і громадських 
конфліктів і має широке застосування� її 
здійснюють, як правило, колишні дипло-
мати, вчені і особи близькі до правлячих 
еліт� прикладом може бути діяльність оле-
га скрипки, святослава Вакарчука, руслани 
лижичко в здійсненні функцій своєрідних 
посередників між громадою та владою в 
ході помаранчевої революції 2004 року�

Проблемно-орієнтований підхід до вирі-
шення конфліктів (принципові переговори). 
у змістовному плані цей метод включає такі 
важливі задачі, як відокремлення людей 
від позицій, що вони займають у конфлікті 
і зосередження їх уваги на проблемах, що 
викликали конфлікт� це доцільно застосову-
вати тоді, коли стосунки набули конфрон-
таційного характеру� В таких випадках важ-
ливо знайти спільні цінності, які дозволять 
виробити спільні підходи� 

Приклад принципових переговорів у 
процесі проблемно-орієнтованого підходу: 
створення дозвільного центру в м. Івано-
Франківську

1. Вирішення процедурних питань:
Створення робочої групи, визначення тер-

міну вироблення рішення, підписання мемо-
рандуму про співпрацю. 

2. Змістовне обговорення суперечливих 
питань

2.1. З’ясування позицій сторін
В ході попередніх консультацій 

з'ясовується, що міська влада – підтримує 
створення ДЦ, дозвільні органи – чинять опір 
створенню ДЦ, представництво Держкомпід-
приємництва – займає пасивну позицію, галь-
мує створення ДЦ, суб’єкти господарювання 
та бізнес – підтримують створення. 

2.2. З’ясування інтересів і цілей сторін.
Міській владі створення ДЦ політично 

вигідно (політичні дивіденди, прискорен-
ня та впорядкування господарської діяль-
ності, збільшення надходжень до бюдже-
ту).

Дозвільні органи бояться проявляти ініці-
ативу, чекаючи сигналів з області та з цен-
тральних відомств. Акцентують увагу на 
технічних труднощах налагодження функці-
онування ДЦ. Крім цього, вони побоюються 
втратити неофіційні важелі (в т.ч. фінансо-
ві).

Представництво Держкомпідприємни-
цтва наполягає, що процес створення ДЦ 
має йти з центру (Закон України «Про ви-
дачу документів дозвільного характеру у 
сфері регуляторної політики» був прийня-
тий тільки за три дні до відкриття Івано-
Франківського ДЦ).

Підприємці виступають за якнайшвидше 
створення ДЦ, що дозволить заощадити їх 
час, кошти та інші ресурси.

2.3. З’ясування цінностей і потреб. Од-
ночасно відбувається діагностика емоцій-
них станів учасників і зняття негативних 
станів.

Знаходяться спільні інтереси, а саме: 
оптимізація документообігу; розуміння по-
треби співпраці влади та бізнесу; мінімізація 
випадків провадження господарської діяль-
ності без необхідних дозволів; політичний 
інтерес перших осіб.

Крім цього, вирішено винести тему звину-
вачень дозвільників у корупції за дужки (не 
згадувати слово «Корупція» взагалі, тобто 
домовлено про презумпцію доброчесності). 

2.4. Додаткова робота посередників у 
створенні клімату взаємодії.

Посередниками у переговорах виступили 
громадські організації та деякі авторитетні міс-
цеві політики.

2.5. З’ясування схожостей і розбіжнос-
тей у потребах і інтересах, розробка на цій 
основі альтернатив і їх оцінка.

Опрацювання кількох моделей функціо-
нування ДЦ. Вирішення питання залучення 
технічної допомоги для придбання техніки 
ДЦ та працівникам дозвільних органів.

2.6. Основні переговори.
Переговори на рівні керівників другої лан-

ки та спеціалістів дозволили детально визна-
чити алгоритми діяльності ДЦ.

2.7. Вироблення рішень і їх формальне 
закріплення

Прийняття рішення міськвиконкому, по-
годження положення про ДЦ та технічних 
регламентів міським головою та керівниками 
дозвільних органів.

2.8. Вироблення процедур наступного 
взаємного інформування.

У положенні про ДЦ передбачені щорічні 
наради представників дозвільних органів з 
питань діяльності ДЦ.

стратегія “переговорних інвестицій”: до-
зволяє попередити можливі конфлікти і кри-
зові явища шляхом попереднього обговорен-
ня суперечливих питань, можливих конфлік-
тів і кризових явищ за столом переговорів з 
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Інструментарій громадської 
дипломатії

Застосування окремих інструментів гро-
мадської дипломатії врегульоване чинним 
законодавством україни як таке, що пе-
редбачає вплив на місцеву та національну 
політику� Через використання цих інстру-
ментів члени територіальної громади здій-
снюють своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні як безпосередньо, так і че-
рез відповідні органи місцевого самовря-
дування� 

формами участі членів територіальної 
громади в місцевому самоврядуванні (а 
водночас інструментами громадської ди-
пломатії) є: 

 місцевий референдум; �

 місцеві вибори; �

 загальні збори громадян за місцем  �
проживання;

 місцеві ініціативи;  �

 громадські слухання; �

 колективні та індивідуальні звернення  �
до органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування;

 участь у роботі органів місцевого са- �
моврядування;

 доступ до служби в органах місцево- �
го самоврядування;

 робота на виборних посадах місце- �
вого самоврядування;

 діяльність громадських організацій та  �
осередків політичних партій;

Яскравою ілюстрацією переговорних інвестицій є процес прийняття Конституції України. 
У 1995 році був укладений Конституційний договір, між Верховною Радою та Президентом 
України Леонідом Кучмою, який передбачав прийняття нової Конституції у річний термін. 
Прийняти новий основний закон у вказаний термін не вдалось через принципові суперечності 
між комуністами і новою генерацією політиків. Ситуація в Україні почала різко загострюва-
тися. Був призначений референдум щодо недовіри парламенту. У цих складних умовах політи-
ки з різних таборів змогли почути один одного і вийти на компромісний варіант Конституції. 
Процес переобрання парламенту було зупинено, а соціальну напругу знято, не кажучи вже про 
те, що країна отримала новітню Конституцію.

 інші форми участі громадян у місце- �
вому самоврядуванні�

як правило, закони дають рамкові поло-
ження щодо тої чи іншої процедури, але 
сама процедура уточнюється на рівні те-
риторіальної громади у статутах та інших 
місцевих актах� крім того, статути місцевих 
громад можуть передбачати інші інструмен-
ти (наприклад, прямі телефонні лінії, відкри-
ті інформаційні платформи, вільний мікро-
фон та ін�)�

громадська дипломатія – багаторівневий 
процес� Залежно від ситуації, яка лежить в 
основі конфлікту чи від цілі для налагоджен-
ня сталих взаємин обирається різний інстру-
ментарій діяльності та використовуються різ-
ні види спілкування� 

умовно громадську дипломатію можна 
класифікувати за рівнями:

Дипломатія першого рівня – стосунки 
міжсекторні: потребує одного комплексу ін-
струментарію� 

В рамках переваг дослідного стату-
су, наданого двом пілотним територіям, 
Хустський і Рахівський лісгоспи, районні 
адміністрації та Швейцарсько-український 
проект розвитку лісового господарства в 
Закарпатті FORZA узгодили розробку та 
апробацію нового підходу до планування 
управління лісовими ресурсами в пілотному 
водозборі села Нижній Бистрий та в селі 
Богдан. Концепція, що апробовується в цих 
двох селах, базується на двох рівнях плану-
вання: абсолютно новий (який до цього часу 
не розроблявся) стратегічний план – План 
розвитку громади на основі природних ре-
сурсів (ПРГ/ПР), та модифікований (вдоско-
налений) операційний план – План ведення 

урахуванням представників всіх зацікавлених 
сторін� капітал міжособистісного спілкування, 
отриманий в результаті такої практики, може 
слугувати ефективним засобом деескалації 
соціальної напруги, особливо в момент за-
гострення конфліктної ситуації�

Вдалим прикладом є діяльність бізнес-
партнерів або мереж чи коаліцій� до обго-
ворень можуть запрошуватися представни-
ки непартнерських кампаній чи представ-
ники влади та ін� 
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Чернівецька партнерська група ТОВ «Ін-
маркет», разом із ЧОО ВГО «Інститут Адво-
касі» та ЧМО «Червоного Хреста» вирішили 
встановити комп’ютерну програму «Інтер-
активні мультимедійні курси» кожній бажа-
ючій дитині-інваліду. Ці курси надають мож-
ливість навчитись роботі на персональному 

Дипломатія другого рівня – стосунки на 
просування продукту, які вимагають іншого 
комплексу інструментарію� 

лісового господарства (ПЛГ). ПРГ/ПР – це 
стратегічний план, що передбачає участь 
багатьох сторін у його розробці; в цьому 
плані населення визначає пріоритети роз-
витку та використання природних ресурсів 
навколо села. Важливим елементом такого 
процесу планування є те, що населення та 
окремі зацікавлені сторони беруть безпо-
середню участь в розробці плану, і те, що 
громадськість має можливість перегля-
нути план та надати коментарі на різних 
етапах процесу планування. Багатогалузева 
робоча група (у складі якої – представни-
ки основних місцевих зацікавлених сторін, 
таких як Закарпатське обласне управління 
лісового та мисливського господарства, 
районна влада, сільська рада, лісгосп та 
лісництво, управління охорони навколиш-
нього природного середовища, управління 
водного господарства, приватний сектор 
та громадські організації), відповідає за на-
писання та кінцеве оформлення ПРГ/ПР. 
Для охоплення всіх груп зацікавлених сторін 
в громаді, які мають відношення до природ-
них ресурсів, на початку процесу планування 
було проведено Аналіз зацікавлених сторін 
(АЗ) та соціологічне дослідження. Дані, 
інформація, результати та рекомендації з 
АЗ та соціологічного дослідження викорис-
товуються робочою групою і можуть бути 
складовою частиною ПРГ/ПР. 

ПРГ/ПР затверджується сільською та 
районною радами і далі подається в об-
ласне управління лісового та мисливського 
господарства та відповідний лісгосп для 
врахування при розробці операційних планів 
ведення лісового господарства. Важливим 
принципом дворівневого планування є те, що 
стратегічний план має перевагу над під-
порядкованим ПЛГ, таким чином розробка 
останнього може бути завершена тільки 
після затвердження ПРГ/ПР на рівні села.2

2 надано експертами FORZA, швейцарсько-

українського проекту розвитку лісового госпо-

дарства в Закарпатті, що є проектом технічної 

співпраці, що виконується в рамках угоди між 

урядами україни та швейцарії�

комп’ютері, в Інтернеті та стати професій-
ним користувачем комп’ютера, і за допомогою 
мережі Інтернет розширити коло знайомих, 
відчути себе повноцінною людиною. 

Для того щоб реалізувати цей задум, іні-
ціативна група дослідила становище інвалі-
дів у місті Чернівці: зустрілася з керівником 
асоціації інвалідів, вивчила проблеми людей 
з обмеженими фізичними можливостями. 
Також вдалося провести робочу зустріч із 
батьками та опікунами дітей із обмежени-
ми фізичними можливостями, ознайомивши 
їх з методикою навчання, за допомогою якої 
будь-яка людина може не виходячи із дому і 
без сторонньої допомоги навчитись працю-
вати на комп’ютері. Після цього були при-
йняті  заявки на встановлення програми, за 
якими були здійснені візити на дім та вста-
новлена всім охочим програма «Інтерактив-
ні мультимедійні курси Інмаркет». На сьо-
годні ініціативна група має змогу встанови-
ти продукт компанії «Інмаркет» ще майже 
сотні користувачам. 

Дипломатія третього рівня – культурно-
освітні обміни, у яких може застосовуватись 
ще інший комплекс інструментарію�

більшість розвинутих країн пропагують та 
просувають свій імідж на зовнішньополітичній 
арені� Велика увага в цій діяльності приділя-
ється обмінам та ознайомчим візитам різних 
груп населення: студентів, підприємців, мит-
ців, спортсменів, представників громадських 
організацій� подібні обміни, крім освітніх та гу-
манітарних цілей мають чітко виражений еко-
номічний контекст, оскільки в майбутньому 
сприяють вдалому позиціюванню держави на 
зовнішніх ринках� цей процес має дві сторо-
ни: формування позитивного образу країни 
в очах кращих представників країн третього 
світу та пострадянських країн з одного боку, 
делегування розвинутими країнами волонте-
рів та експертів з різних суспільних сфер до 
виконання освітніх та інших завдань з іншого 
боку�
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В різних країнах світу ця процедура регламентована по-різному. У якомусь сенсі зразковою є модель, 
що існує в США. Ще в 1946 році в Америці запрацював спеціальний закон (Federal Regulation of Lobbying 
Act), автори якого апелювали до прийнятої в 1789 році Першої поправки до Конституції США, що гаран-
тує, зокрема, право громадян звертатися в офіційні органи з скаргами. За цим законом лобісти мають 
обов'язково реєструватися у секретаря Сенату і у клерка Палати Представників, повідомивши при цьому 
область своїх інтересів. Лобіст також зобов'язаний під присягою представити письмову заяву, в якій 
приводиться ряд даних: найменування і адреса своєї установи; ім'я і адреса наймача; терміни найму; сума 
винагороди, що виплачується йому; цілі і сума, виділена на витрати. До речі, закон не обмежує розміри за-
собів, які витрачаються на лобіювання, проте заборонено використовувати федеральні засоби. 

Вважається, що термін «лобі» походить від практики відвідувати депутатів у Центральному Вес-
тибюлі Британського Парламенту (англ. Central Lobby). Перша згадка про лобіювання датована 1820 р. 
про намагання представників громадськості вплинути на прийняття рішення в Конгресі США.

Термін “лобізм” походить від англійського слова “lobby”, що означає вестибуль, передпокій, кулуари. По-
літичного відтінку це слово набуло у 19 ст. в США. У той час міністри і сенатори у вестибулях готелів, де 
вони відпочивали, часто зустрічалися з різними людьми, вислуховували їхні прохання і обіцяли – найчастіше не 
безкорисливо, а за гроші – виконати обіцянку . Так термін «лобіювання» став позначати купівлю голосів.

В Англії така політика довгий час вважалася негідною, тому слово ввійшло в лексичний фонд 
лише в 20 столітті, згодом його запозичили й інші країни.

Вікіпедія, «Вільна енциклопедія», www.wikipedia.org/wiki/

Застосування професійного лобіювання                                
у кампаніях громадської участі

понад сотні громадських організацій з усієї 
україни, 2008 рік)�

ці приклади ілюструють результати кам-
паній громадянського представництва, іні-
ційованих громадськими організаціями чи 
ініціативними групами� громадянське пред-
ставництво – термін також доволі молодий, 
відомий у колах громадських діячів як адво-
касі (походить від грецьких слів ad – тут, в 
даний момент; voca – звати, закликати > за-
кликати кудись – або когось)� громадянське 
представництво (адвокасі)- це діяльність з 
представлення інтересів громадян шляхом їх 
участі в процесі прийняття рішень, націлених 
на зміну політики влади на місцевому або 
державному рівні; зміні свідомості учасників 
процесу; законодавства�

Виходячи з позицій громадської дипло-
матії варто розглядати владу як зовнішню 
аудиторію і будувати з нею сталі стосунки, 
що базуються на етичних принципах, розу-
мінні природи та мотивації влади� необхідно 
пам’ятати про інтерес вразливих груп, який 
відстоює ініціативна група� З’являється простір 
дій для лобістської діяльності� у сенсі відсто-
ювання інтересів суспільних груп лобіювання 
– це професійна системна діяльність, спрямо-
вана на прийняття рішень задля задоволення 
інтересів певної цільової групи легальними та 
суспільно-прийнятними засобами�

Вплив на процес прийняття рішення орга-
нів виконавчої влади та місцевого самовря-
дування з часів проголошення незалежності 
україни і до сьогодні був і залишається од-
ним з найважливіших завдань для більшос-
ті громадських організацій країни� нагальна 
потреба з одного боку бути почутими, а з 
іншого – взятими до уваги тими, від кого 
залежить подальший розвиток внутрішньої 
та зовнішньої політики держави і є рушій-
ною силою для впровадження суспільних 
змін і, водночас, серйозним мотиваційним 
фактором для громадських організацій та 
ініціативних груп� приклади успішної ді-
яльності організацій громадянського сус-
пільства задля впровадження системних 
змін у суспільстві є доволі красномовними: 
відкриття та забезпечення функціонуван-
ня першого в україні єдиного дозвільного 
центру в м� івано-франківську на противагу 
традиційній складній та подекуди виснаж-
ливій схемі видачі документів дозвільного 
характеру (кампанія го «агентство з розви-
тку приватної ініціативи», 2005 рік); блоку-
вання небажаного для громадськості закону 
шляхом накладання вета президента украї-
ни на Закон про волонтерство як такий, що 
надмірно зарегульовував волонтерську ді-
яльність і провокував втручання держави у 
волонтерську політику (ініціативна група з 
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характеризуючи лобіювання за об’єктами 
лобізму його можна поділити на законодав-
че, виконавче, лобіювання у Змі та судове 
лобіювання� За цілями лобіювання можна 
класифікувати як правотворче (лобізм у 
законодавчих органах через нпа), право-
застосовне (лобізм через акти застосування 
права), правоінтерпритаційне (лобізм через 
акти тлумачення права)� 

Правотворче лобіювання закладає 
певну норму, яка буде застосовуватися не-
одноразово і до неперсоніфікованого кола 
осіб, наприклад, визначення правових за-
сад надання землі в оренду (встановлення 
конкурсних засад, тощо)� 

Правоінтерпретаційне лобіювання 
дозволяє конкретизувати існуючі норми� 
прикладом можуть бути знову ж таки про-
цедури з оренди землі� на законодавчому 
рівні існує установлений обов’язок пого-
дження об’єкту землеустрою з конкрет-
ними органами, а на місцевому рівні ми 
можемо це конкретизувати в частині спо-
рів, механізму документообігу� тобто ми не 
встановлюємо новий обов’язок або право, 
але тлумачимо відповідно до реалій (заре-
гулювати, спростити і т� д�)� Встановлення 
порядку процесом проведення конкурсу 
надання земельних ділянок (на виконання 
норми про конкурсність надання земель) 
буде саме прикладом інтерпретації право-
вих норм� 

Правозастосовне лобіювання дозво-
ляє застосувати існуючі норми, спрямовані 
не на створення нових, а на застосування 
існуючих норм задля застосування конкрет-
них результатів� це найбільш конкретизо-
ване, адресне лобіювання, воно не несе 
системного характеру� як правило воно 
вичерпується прийняттям одного акту або 
виконанням однієї дії� прикладом застосу-
вання правових норм є надання земельної 
ділянки певній організації за результатами 
конкурсу� 

суд у Великобританії та сша має ха-
рактер правотворчої інституції (творення 
судових прецедентів)� суд в україні та в 
країнах романо-германської правової сім’ї 
виключно застосовує право� у таких умо-
вах легальна лобістська діяльність можли-
ва, наприклад, щодо укладання мирової 
угоди в суді, яка цілком залежить від волі 
сторін: відмова від позову взамін на деякі 
поступки� 

деякі правові системи передбачають 
функціонування суду присяжних, який при-
ймає вердикт щодо обвинувачення осо-
би� суд присяжних також можна вважати 
важливим інструментом впливу� у судово-
му лобіюванні засоби є обмеженими, діють 
свої етичні стандарти і він потребує значної 
професійної підготовки�

Характеристика системного рішення:

1. Має документальний характер – є юридичним актом до виконання.

2. Є не одноразовою, а повторюваною зміною.

3. Може бути відтворене (прийняте на іншій території, іншими органами влади чи місцевого 
самоврядування, алгоритм прийняття цього рішення може бути повторений як модель іншими ор-

ганізаціями/особами, що приймають рішення).

4. Відміняється контр-рішенням (системно).

Відмежування лобіювання від 
інших видів впливу

За умов відсутності правил лобіювання 
набуває неправомірних та іноді потворних 
форм (хабарництво, корупція, протекці-
онізм)� лобіювання пов’язане з тягарем 
вибору між часто взаємовиключними цін-
ностями, які можуть мати приблизно рівну 
соціальну вагу (чисте середовище чи ви-
робництво з робочими місцями, достаток 
чи мораль і т�д�)� тому треба як цільовій 
аудиторії, так і особам, від яких залежить 
прийняття рішення, пояснювати і не прихо-

вувати загрози і небажані наслідки рішен-
ня, яке лобіюється� слід довести, що такі 
загрози і наслідки є менш негативним яви-
щем, ніж неприйняття бажаного рішення, 
або запропонувати свої шляхи нейтраліза-
ції цих явищ (наприклад, відкриття еколо-
гічно чистого виробництва, замість небез-
печного виробництва)�

якщо порівняти лобіювання та інші види 
впливу, які часто експлуатуються задля при-
йняття рішення за будь-яку ціну, то лобію-
вання має суттєві відмінності� 

лобіювання відрізняється від шантажу 
відкритістю, відмовою від використання 
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Матриця Ключового повідомлення

Якщо я, (аудиторія)

Зроблю (дія) замість (конкурентна дія),

Я отримаю (винагорода),

Тому що (підтримка).

особистих природних переваг (залякуван-
ня)� лобіювання спрямоване на переко-
нання, а не на задоволення певних потреб� 
ментальною основою шантажу є слабкі 
сторони, загрози, небезпеки особистості, на 
яку здійснюється вплив («де у нього кноп-
ка, урі?»)� ментальною ж основою лобізму 
є воля і свідомість� підкуп так само не на-
лежить до лобіювання, адже ментальною 
основою підкупу є слабкі сторони особис-
тості: славолюбство, марнославство та ін� у 
цьому випадку совість також відпочиває� 
фактично підкуп є основою корупційної по-
ведінки� 

апелювання до жалості, вичавлюван-
ня сльози, також далеке від професійного 
лобіювання� Воно є одноразовим задово-
ленням найчастіше особистих чи групових 
проблем� проте такі дії мають своїм резуль-
татом ніщо інше, як подачку, яку необхідно 
просити знов і знову�

фізичний та моральний тиск також є 
далеким від справжнього лобіювання (за 
контрактним правом недійсними визна-
ються контракти укладені під тиском або з 
використанням тяжких обставин: наркотич-
не сп’яніння, тортури, рішення прийняте під 
впливом смерті близької людини; це ж сто-
сується контрактів укладених під впливом 
обману)� 

протекціонізм іноді може видатися ко-
рисним явищем і швидким способом до-
сягнення певних цілей, але він фактично 
виключає професійний підхід та демокра-
тичну процедуру, оскільки заснований суто 
на емоційному підході� це свого роду об-
меженість, яка нав’язується протекціоніста-
ми�

усі ці явища, як уже зазначалося, не су-
місні з лобіюванням�

Головне та спеціальні 
повідомлення

Використовуючи законодавчо передба-
чені інструменти звернень громадян та Змі 
як важливий ресурс для переконання осіб, 
що приймають рішення та для акцентуван-
ня уваги громадськості на ключовій про-
блемі, яка має вирішитись прийняттям рі-
шення, що лобіюється, важливо розробити 
та правильно використовувати послання� 
послання (меседжі, ключові повідомлен-
ня), як і в процесі громадської дипломатії, 
мають визначальну роль для досягнення 

результату лобіювання� Від їхнього пра-
вильного формулювання залежить розу-
міння суті лобіювання зовнішньою аудито-
рією� повідомлення бувають головними та 
спеціальними:

Головне повідомлення – це чітке уза-
гальнення, в якому наводяться:

аналіз проблеми, проведений ініціа- �
тивною групою

причина проблеми �

хто вважається відповідальним за ви- �
рішення проблеми

Чому важлива зміна �

Запропоноване рішення �

дії, які ви просите зробити тих, до  �
кого звертаєтеся 

Спеціальні повідомлення:

передбачають наявність чітко визна- �
ченої аудиторії�

Що буде найбільш переконливим для  �
аудиторії?

яку інформацію необхідно почу- �
ти?

мотивує до певної чітко визначеної  �
дії (Що потрібно, щоб вони зроби-
ли?)�

усі ці повідомлення випливають з клю-
чового повідомлення� це повідомлення не 
транслюється назовні, проте воно базується 
на філософії кампанії� За матрицею ключо-
вого повідомлення будуються всі звернення 
до цільових груп� Всі слогани, виступи у Змі, 
друковані матеріали мають випливати з клю-
чового повідомлення�
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Схема професійного лобіювання

на підготовчому етапi відбувається 
оцінка можливостей ініціативної групи, яку 
особливо турбує суспільно значуща про-
блема, що лежить в основі кампанії гро-
мадського лобіювання�

Аналіз проблеми полягає у виявленні 
переваг, загроз, визначенні всіх чинників, 
які слід врахувати при виборі стратегій та 
побудові стратегічного плану кампанії лобі-
ювання�

Збір інформації з різних питань, що сто-
сується можливого вирішення цієї проблеми 
передбачає використання найрізноманітні-
ших інформаційних джерел� проте висновки, 
які випливатимуть за результатами збору 
інформації повинні бути фаховими і являти 
собою експертний висновок (інформацій-
ний кейс).

Формулювання мети та спосіб її до-
сягнення. саме системна зміна або ж рішен-
ня, що покращить існуючу ситуацію, описану 
в аналізі проблеми, з точністю до навпаки 
(радикально змінить знак мінус на знак 
плюс) і є способом досягнення мети кампа-
нії лобіювання�

Визначення цільових груп – осіб, що 
приймають рішення, меседжів� на цьому 
етапі важливо чітко визначити, від кого саме 
залежить прийняття рішення� хто є особою 
відповідальною за підписання рішення� при-
кладом невдалої кампанії, коли вплив здій-
снювався не на ту аудиторію, а тиск не на 

ту групу осіб, є така ситуація: у одному з 
міст багато зусиль було витрачено на те, 
щоб переконати депутатів міської ради за-
твердити положення про зовнішню рекламу 
в місті� лише на певному етапі з’ясувалося, 
що дане питання згідно законодавства на-
лежить до виключної компетенції виконко-
му міської ради� якби це було з’ясовано ра-
ніше, лобістська кампанія мала б мати іншу 
структуру та передбачала б зовсім інший 
стратегічний підхід� 

Стратегія та тактика кампанії лобі-
ювання передбачає вибір стратегій, стра-
тегічне та покрокове планування� до цього 
усі зазначені етапи не передбачали фізич-
них дій� усі ці етапи – аналітична діяль-
ність, від якості результатів якої залежить 
наскільки вчасно, безболісно, ефективно 
вдасться досягнути прийняття бажаного 
рішення�

тактичні дії у досягненні мети передба-
чають 1) розподіл функцій всередині групи, 
пошук експертів; 2) виваження інформації, 
що надаватиметься (що треба доносити до 
аудиторій і що не можна виносити на за-
гал, залишаючи цю інформацію конфіден-
ційною); 3) полеміка навколо теми, в якій 
бажано знайти точки дотику (створення 
різноманітних подій та долучення до існу-
ючих подій), 4) професійне переконання: 
аргументи, компроміси, демонстрація аль-
тернатив�

Підготовчий етап

Аналіз проблеми Збір інформації
Формування інформаційного 

кейсу

Формулювання мети             
та спосіб її досягнення

Визначення цільових 
груп, мішеней – осіб, що 

приймають рішення

Стратегія та тактика кампанії 
лобіювання
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Теорія подій у лобіюванні пропонує такі схеми лобістської діяльності, у яких важливе місце 
займають різноманітні події (акції, заходи, дослідження та інші, які обов’язково передбачають ши-
рокий розголос та вплив на зацікавлених сторін – аудиторії та цільові групи). Згідно цієї теорії 
події класифікуються, як спеціально створені події, долучені події, випадкові події, планові події, не-
існуючі події. Увесь цей спектр подій вибірково чи разом створює вплив на цільову аудиторію, якою 
є інституція, що приймає рішення. Важливим фактором трансформації ефекту цих подій є ЗМІ 
– посередники між лобістською організацією та органами, що уповноважені приймати рішення, що 
лобіюється. Схеми, які відображають алгоритми процедур у моделюванні лобістської кампанії з 
використанням подій як засобів для досягнення мети лобістської кампанії наводяться нижче.

Схема 1.

Схема 2.

Схема 3.

Аудиторія 1

Подія

Цільова 
аудиторія

ЗМІ

Аудиторія 2

Подія

Цільова 
аудиторія

ЗМІЗМІ ЗМІ

Аудиторія 1

Подія

Цільова 
аудиторія

ЗМІ



17

Успішні історії громадських організацій           
у використанні інструментів громадської        

дипломатії та лобіювання

У цьому розділі зібрані статті, що ілюструють позитивний досвід організацій гро-
мадянського суспільства у сфері громадської дипломатії та лобіювання. Уся інформа-
ція надана активістами громадських організацій з Вінницької, Закарпатської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей, що стали учасниками проекту «Створення ре-
гіонального інституту громадського лобіювання та громадської дипломатії».

Механізм конкурсу соціальних проектів у Чернівцях
Чернівецька міська рада, відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю у 

співпраці з громадськими організаціями міста

інструментарій громадської дипломатії та лобіювання був застосований громадськими 
організаціями м� Чернівців для запровадження міського конкурсу соціальних проектів не-
прибуткових організацій� конкурс був ініційований громадськими організаціями та підтри-
маний Чернівецькою міською радою, яка затвердила положення про конкурс, створила 
конкурсну комісію з представників міської ради та громадських організацій, затвердила 
пріоритети конкурсу, які щорічно пропонуються членами координаційної ради з представ-
ників місцевих осередків громадських організацій, політичних партій та виконавчих органів 
міської ради – дорадчого органу, що діє при виконкомі міської ради� 

конкурс соціальних проектів – це ефективна технологія залучення ресурсів громади і 
громадських організацій до вирішення складних соціальних проблем міста Чернівців� саме 
через конкурс соціальних проектів налагоджуються партнерські стосунки між владою і гро-
мадськістю та визначаються пріоритети спільної роботи на благо людей і міста� 

міська рада отримала прозорий конкурсний механізм фінансування суспільно корисної 
діяльності громадських організацій� у свою чергу, громадські організації отримали шанс 
використати свій потенціал для надання важливих для громади соціальних послуг і ви-
рішення проблем міста� 

після запровадження конкурсу громадські організації спільно з представниками міської 
ради сформували робочу групу, яка збирала пропозиції та зауваження щодо вдоскона-
лення конкурсного механізму від тих громадських організацій, які раніше виконували му-
ніципальні грантові проекти� ці пропозиції були проаналізовані, узагальнені та винесені у 
формі змін до положення про конкурс на розгляд сесії міської ради� таким чином завдяки 
активному залученню громадських організацій, налагодженню дипломатичних зв’язків між 
владою та громадськістю, механізм конкурсу соціальних проектів було істотно вдоскона-
лено� 

інформація про конкурс та його результати після публічної презентації проектів членам 
конкурсної комісії публікується на офіційному веб-порталі та газеті «Чернівці» Чернівецької 
міської ради� після визначення переможців конкурсу виконком міської ради приймає від-
повідне рішення� В 2009 році на конкурс соціальних проектів міською радою було виділено 
100 тисяч гривень�

За період впровадження конкурсу соціальних проектів за допомогою діяльності громад-
ських організацій міська влада змогла: 

забезпечити мобільним гарячим харчуванням одиноких літніх людей з обмеженими  �
можливостями руху;

створити першу в україні електронну озвучену бібліотеку медичної літератури, нада- �
ти консультації та допомогу в навчанні незрячим студентам медичного коледжу;
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провести навчання волонтерів та організувати надання гуманітарної допомоги тим  �
мешканцям міста, які її особливо потребують;

провести первинну профілактику Віл/снід серед 6000 молодих людей; �

розробити методику соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти з осо- �
бливими потребами;

забезпечити ліками та продуктами хворих на туберкульоз; �

здійснити ресоціалізацію 400 бездомних громадян; �

вирішити проблему патріотичного виховання школярів міста шляхом оприлюднення  �
для широкої громадськості архівів народного дому, створити експозицію з історії 
Чернівців та поширити презентаційні матеріали на 44 середні школи міста� 

прикладів вдалої співпраці влади та громадськості в рамках реалізації соціальних про-
ектів багато, і наведений вище перелік є далеко не вичерпним� В результаті реалізації со-
ціальних проектів громадськими організаціями спільно з місцевою владою громада Чер-
нівців отримала нові й часто унікальні послуги� були вирішені проблеми, які до того не ви-
рішувалися роками� 

фінансування на виконання проекту, що надається з місцевого бюджету є невеликим на 
кожен окремо взятий соціальний проект� Великим позитивом конкурсу є те, що не зважа-
ючи на мінімальне бюджетне фінансування, громадські організації завдяки муніципальним 
грантам залучають значно більші кошти на виконання своїх проектів від національних 
та міжнародних донорських організацій� міська влада почала розглядати переваги від 
конкурсу таким чином, що залучене зовнішнє фінансування, яке інколи перевищує розмір 
бюджетного гранту в десятки разів, працює на благо громади Чернівців� 

таким чином механізм громадського лобіювання та громадської дипломатії допоміг 
започаткувати і вдосконалити вдалу та конструктивну співпрацю між владою та громадою 
– прозорий та відкритий механізм спільної відповідальності за реалізацію суспільно корис-
них проектів для свого міста�
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Вирішення проблем людей з обмеженими фізичними можливостями
Громадська організація «Гармонія» (м. Вінниця)

Служба перевезення людей на інвалідних візках

у місті Вінниці проживає 1498 чоловік на візках (з них 723 особи – це молоді люди), які 
потребують фізичної, психологічної та соціальної реабілітації� у зв’язку з відсутністю постій-
ного транспортного сервісу для людей на візках, ці люди перебувають в «ув’язненні» влас-
них домівок� Все це робить людину на візку викинутою з життя, безпорадною, залежною 
від допомоги інших людей, що, безперечно, порушує основні засади прав людини� тим 
паче, що «служба 03» відмовляє цій категорії городян у послугах перевезення, а громад-
ський транспорт не адаптований до перевезення людей на візках�

Відповіддю на цю проблему стало створення постійно діючої міської служби перевезень 
людей на візках при Вінницькій обласній громадській організації молоді з обмеженими фі-
зичними можливостями «гармонія» з подальшим впровадженням якісно нового рівня на-
дання соціальних послуг для самореалізації та розвитку потенціалу людей з інвалідністю� 

В межах проекту було здійснено моніторинг потреби у транспортному обслуговуванні 
(телефонне опитування, анкетування); вивчено існуючий досвід з цієї проблеми в інших 
містах україни та у світі (співучасть в організації виставки спецпідйомників у м� Вінниця)� 
узагальнивши дані моніторингу, експерти організації визначили об’єми та основні марш-
рути перевезень� 

результати моніторингу та бізнес-план служби перевезень були оприлюднені на бри-
фінгу для Змі� З’явилися публікації в пресі� крім того, документи були донесені до міської 
влади шляхом звернення до міського голови, проведення круглого столу, звернення до 
депутатів Вінницької міської ради� інформування влади та широкої громадськості про по-
точні результати впровадження проекту систематично здійснювалося го «гармонія»� 

За активного консультування з бізнес-сектором та завдяки фінансовим вливанням при-
ватних підприємців у спільну загальноміську справу було придбано спецпідйомник та 
орендовано спеціальний автомобіль� 

також часткове фінансування вдалося отримати з обласного бюджету, завдяки вигра-
ному конкурсу обласних соціальних проектів� 

Велике значення у впровадженні ідей проекту мала акція по збору коштів для функціо-
нування транспортної служби «гривня для здійснення мрії»� В ході заходу 60 волонтерів 
зібрали понад 14 тисяч гривень за 10 днів, що дозволило службі пропрацювати 4 місяці� 
Завдяки такому потужному комплексу заходів вдалося «розбудити» громаду і владу – 
міська рада продовжила фінансування�

наступним етапом реалізації мрії стала перемога у Всеукраїнському конкурсі проектів: 
вдалося придбати підйомник та автомобіль� була створена волонтерська диспетчерська 
служба� 

у 2009 фінансовому році робота транспортної служби фінансується міською радою як 
частина загальноміської програми «місто Вінниця – зручне для всіх»� до вирішення цієї 
специфічної проблеми людей з особливими потребами задіяні як організації партнери так 
і представники громади – волонтери залежно від спрямованості заходів та фахового роз-
поділу завдань: 

Вінницька міська рада – фінансування та загальне керівництво; �

Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – методична  �
допомога;

приватне підприємство «альянс – с» – фахова консультативна допомога з техніч- �
них питань;

го «гармонія » – ініціатор та виконавець проекту; �

Волонтери�  �
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робота служби перевезення людей на візках уможливила для візочників безперешкод-
не пересування містом, відвідання лікувальних, спортивно-оздоровчих, адміністративних, 
культурних та освітніх закладів: спортивних залів, інтернет-клубів, вокзалів, бібліотек, місць 
відпочинку� таким чином для багатьох людей стало реальністю природне право людини 
спілкуватись, знаходити друзів, відкривати та реалізовувати свої здібності, жити наповне-
но та повноцінно� крім того, були створені необхідні умови щодо освіти молоді на візках, 
її працевлаштування та спілкування� наприклад, нині, завдяки безкоштовній транспортній 
службі, 12 молодих людей на візках навчаються у вищих навчальних закладах міста, діти 
на інвалідних візках відвідують спецдитсадок, повноцінно працює центр реабілітації «гар-
монія»� За один місяць в середньому виконується 425 заявок осіб на візках�

Відпрацьовану систему роботи необхідно поширювати у сфері громадського транспорту 
в інших територіальних громадах Вінницької області та інших обласних центрах україни, 
адже подібна транспортна служба зараз працює лише у києві та Вінниці� це не потребува-
тиме значних часових затрат�
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Створення студії творчого розвитку для людей з обмеженими 
фізичними можливостями

для багатьох з майже тисячі молодих людей та дітей, що живуть у Вінниці та пересуваються 
на інвалідних візках, проблема самотності, ізольованості, зневіри у свої власні сили та мож-
ливості постає дуже гостро� проте вітчизняна та зарубіжна практика впровадження проектів 
арт-терапії для людей з інвалідністю свідчить, що у випадку, коли такій молодій людині дається 
поштовх у творчому розвитку, її ставлення до життя, до своїх проблем кардинально змінюєть-
ся� така людина, особливо займаючись колективною формою творчості, отримує можливість 
подолати свою самотність, отримати відчуття рівності з оточуючим світом, набути соціального 
оптимізму в перспективі майбутнього життя, розвинути й реалізувати власний потенціал� 

така ситуація стала поштовхом для ініціювання проекту, який передбачає дослідження по-
треб та нахилів, напрямків творчого розвитку людей на візках в рамках діяльності студії твор-
чого розвитку� інструментами для проведення дослідження стали анкетування, інтерв’ю� крім 
того була організована робота груп бажаючих займатися різними видами творчої діяльності: 
майстерня вокалу, танців, театральна майстерня, ляльковий театр, майстерня літературного 
читання, майстерня журналістики та видавничої справи, фотомайстерня� супутньо до осно-
вної проектної діяльності відбувалася інформаційна кампанія щодо висвітлення діяльності 
студії творчого розвитку� За підсумками проекту був проведений благодійний фестиваль 
творчості учасників студії: творчий звіт учасників студій та виставки фоторобіт� 

В ході проекту уже в перший місяць його виконання вдалося вивчити потреби громадян 
міста Вінниці з обмеженими функціональними можливостями («візочників») з метою подаль-
шого їх залучення до участі у студії творчого розвитку шляхом опитування цільової групи 
(анкетування, інтерв’ю), визначення уподобань та творчих нахилів� наступним кроком стало 
формування груп для участі у творчих майстернях, яке тривало впродовж трьох місяців� 

Завдяки залученому донорському фінансуванню можливості студії творчого розвитку ви-
явилися досить значними: забезпечення комп’ютерною, звукопідсилюючою технікою, музич-
ними інструментами, витратними матеріалами, необхідними для творчої роботи� до роботи 
майстерень були залучені фахівці, які й допомагали учасникам студії оволодівати майстер-
ністю гри на гітарі, художнього читання, вокалу, театрального мистецтва, журналістської 
майстерності, фотомайстерності і навіть танців на візках! учасники студії не просто набували 
нових навичок та вмінь, а готувалися до фестивалю, який би продемонстрував результати 
їхньої кількамісячної підготовки� до підготовки фестивалю творчості були залучені громад-
ські організації міста та владні структури� Зокрема, звітна фотовиставка відбулася у навчаль-
них закладах міста, завдяки співпраці з місцевою телерадіокомпанією відбулося створення 
серії радіо та телепередач про творчих людей, які мають проблеми зі здоров’ям�

клієнти для участі у студії творчого розвитку добиралися за допомогою уже згаданої служби 
перевезення людей на візках� саме служба перевезення допомогла застосувати діючий у місті 
механізм, запроваджений завдяки технологіям громадської дипломатії та лобіювання, у наступ-
ному етапі покращення життя людей з особливими потребами – студії творчого розвитку� 

до організації роботи студії та популяризації її результатів були залучені як організації 
партнери, так і представники громади� Вінницька філія «суспільної служби україни» надала 
подарунки всім учасникам фестивалю «арт – палітра»� громадські волонтери (в т�ч� студен-
ти та військовослужбовці) діяли згідно направленості заходів та фахового розподілу завдань� 
Зокрема, Вінницька міська рада, Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді надали та оформили приміщення для проведення фестивалю, надали також ме-
тодичну допомогу у організації майстерень та фестивалю� приватні підприємства надавали 
фахові консультації з технічних питань, допомагали у придбані музичних інструментів�

В результаті створення студії творчого розвитку була реалізована можливість десяткам мо-
лодих людей та дітей на візках спілкуватись, знаходити друзів, відкривати та реалізовувати свої 
творчі здібності, жити наповнено та повноцінно� арт-терапевтичні методи є дуже цінним інстру-
ментом, який сприяє усвідомленню, вираженню витіснених переживань та є іноді єдиним спосо-
бом для відреагування� тому створення студії творчого розвитку для багатьох людей з інвалід-
ністю дало поштовх для повноцінного розвитку особистості та розкриття її нових ресурсів� 

успіх фестивалю «арт-палітра» дозволив отримати пропозиції від представників об-
ласної та міської влади про подальшу співпрацю� на сьогодні фестиваль отримав статус 
обласного та став традиційним�
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Що лежить в основі ефективної коаліції
Громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи»

Вісім кроків до стабільної коаліції (за Л. Гривняком та С. Бартоломеюссеном):

1. Складаємо заяву про наміри (причини існування та спільні цінності)

2. Визначаємо цілі та завдання

3. Погоджуємо план дій (визначення виду діяльності згідно з наявними ресурсами)

4. Встановлюємо основні правила (як взаємодіяти між собою)

5. Визначаємо процес прийняття рішень

6. Розробляємо комунікативний план

7. Вибираємо організаційну структуру (принципи структурної будови, структурний розвиток)

8. Забезпечуємо ресурси

З жовтня 2008 до березня 2009 рр� силами коаліції громадських організацій у семи 
регіонах україни за підтримки проекту «сприяння активній участі громадян у протидії ко-
рупції «гідна україна» здійснювалася громадська кампанія з моніторингу роботи єдиних 
дозвільних центрів (Єдц) та ініціювання та впровадження нормативно-правових актів, що 
спрямовані на покращення ситуації у системі видачі дозволів та погоджень у сфері госпо-
дарської діяльності на місцевому рівні� створення дозвільних центрів стало практично по-
всюдним явищем після набрання чинності Закону україни «про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»� Єдц функціонують практично у всіх районах, містах обласного, 
республіканського (автономна республіка крим) значення та районах в містах києві та 
севастополі (всього в україні діє біля 680 Єдц)�

Метою громадського моніторингу роботи Єдц став комплексний аналіз роботи Єдц 
задля вироблення рекомендацій та пропозицій щодо належного функціонування Єдц та 
зниження рівня корупції в дозвільній системі�

моніторинг здійснювався у івано-франківській, київській, луганській, миколаївській, 
хмельницькій, Чернігівській областях та автономній республіці крим� об’єктами моніто-
рингу стала робота 17 дозвільних центрів у зазначених регіонах�

коаліція з громадського моніторингу Єдц об’єдналась у жовтні 2008 р� до неї увійшли 
шість досвідчених організацій громадянського суспільства, які вже не перший рік працю-
ють у сфері сприяння розвитку підприємництва, протидії корупції у дозвільній системі та у 
сфері регуляторної політики на місцевому та національному рівнях, – «агентство стійкого 
розвитку луганського регіону», «фонд розвитку міста миколаєва», мго «Всесвіт» (авто-
номна республіка крим), івано-франківське «агентство з розвитку приватної ініціативи», 
«лабораторія малого бізнесу» (м� славутич), хмельницька асоціація «поділля перший»� 
організацією-координатором коаліції стала го «агентство з розвитку приватної ініціативи» 
(арпі)� для поінформування про діяльність коаліції, а також для оприлюднення важливих 
результатів цієї діяльності був оновлений веб-ресурс: www�rirc�if�ua� 

Першочерговим завданням коаліції було визначення перепон (недоліків) у діяль-
ності Єдц, що створюють можливості для розвитку корупційних проявів та кращих практик 
у таких сферах: нормативно-правове забезпечення діяльності Єдц, обсяг послуг, кадрове 
забезпечення взаємодії у рамках Єдц, якість послуг, місцева політика щодо Єдц та роз-
робка рекомендацій щодо вдосконалення роботи Єдц� 

для проведення моніторингу учасниками коаліції було погоджено Єдиний інструмен-
тарій проведення громадського моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів (Єдц)� 
текст інструментарію доступний на веб-сторінці коаліції: www�rirc�if�ua� цей документ був 
результатом ґрунтовного експертного аналізу фахівців у сфері економіки та права� його 
попередня версія була напрацьована та презентована на установчій зустрічі коаліції� 
ефективні обговорення учасників зустрічі – представників огс-партнерів, влучні коментарі 
запрошених до обговорення експертів допомогли виробити інструментарій, який дозво-
лив після остаточного доопрацювання координуючою організацією провести ґрунтовне 
моніторингове дослідження роботи Єдц в обраних регіонах україни� 

у ході громадського моніторингу було досліджено нормативно-правове забезпечення 
діяльності єдиних дозвільних центрів, обсяг та якість послуг, що надаються дозвільними 
центрами, кадрове забезпечення, забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів у 
рамках Єдц, рівень підтримки дозвільних центрів з боку органів місцевої влади�

окрім інструментарію коаліція погодила щомісячне планування заходів в межах діяль-
ності коаліції та план звітування (щомісячна звітність про поточні результати, щотижневі 
новини про заходи, що популяризували коаліційну діяльність й інформували широку гро-
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мадськість про хід моніторингу)� було обумовлено кінцеві дати звітувань та подання місяч-
них планів координуючій організації� такий підхід значною мірою дисциплінував організації-
партнерів коаліції та дозволив певною мірою формалізувати діяльність коаліції як такої, що не 
підписала меморандумів, положень та інших регулятивних актів всередині коаліції� дисциплі-
нувала також умова періодичного звітування до проекту «гідна україна», який забезпечував 
технічну підтримку коаліції� для кращого знайомства з діяльністю організацій-партнерів, 
обміну досвідом, надання консультацій з правових питань організацією-координатором 
арпі у січні – лютому 2009 року було здійснено ознайомчі візити до партнерських органі-
зацій� Візити також допомогли зібрати максимальну кількість інформації, що виникали при 
підготовці підсумкового звіту за результатами моніторингової кампанії�

результати громадського моніторингу були використані для впровадження змін у міс-
цевих регулюваннях, що стосуються дозвільної системи та функціонування Єдц� Єдина 
модель кампаній громадського представництва з ініціювання системних змін для огс-
партнерів була вироблена в ході підсумкової зустрічі коаліції� у кожному регіоні були про-
ведені кампанії спрямовані на фахову підготовку, публічну презентацію та впровадження 
місцевих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та місцевих ор-
ганів виконавчої влади з питань діяльності дозвільних центрів� окрім рішень виконавчих 
комітетів міських та районних рад обраних областей було прийнято інноваційні рішення, 
що стосувалися оптимізації надання адміністративних послуг органами місцевого самовря-
дування� За результатами моніторингу було ініційовано 17 нпа� З лютого по квітень 2009 
року прийнято 9 нпа у 8 адміністративних одиницях україни� 

За підсумками діяльності коаліції: моніторингу Єдц та кампаній громадського представництва 
напрацьовано аналітичний звіт, презентація якого відбулася 6 березня 2009 року в м� києві� 

учасниками зустрічі стали партнери коаліції, представники центрального офісу проекту 
«сприяння активній участі громадян у протидії корупції «гідна україна», народні депутати, 
представники держкомпідприємництва україни, представники органів місцевого само-
врядування обраних регіонів, представники аналітичних центрів та проектів технічної до-
помоги для розвитку громадянського суспільства в україні�

таким чином злагоджена та ефективна робота коаліції з моніторингу роботи єдиних 
дозвільних центрів базувалася на 1) фаховому підході у виробленні інструментарію для 
здійснення основної діяльності та у систематизації проведеної роботи – підготовки ана-
літичного звіту за результатами діяльності коаліції; 2) ефективній координації, яка сприя-
ла виробленню дисципліни у звітуванні та плануванні поточної та підсумкової діяльності; 
3) якісних комунікаціях та чіткому дотриманні встановлених термінів; 4) компетентності 
організацій-партнерів у предметі моніторингу; 5) авторитеті організацій-партнерів у своїх 
територіальних громадах, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування�

Як показав громадський моніторинг, єдині дозвільні центри як явище позитивно сприймаються 
як суб’єктами господарювання, так і представниками дозвільних органів. Майже 80% опитаних 
підприємців та 65% представників дозвільних органів вважають існування дозвільних цен-
трів виправданим. Респонденти дали досить високу оцінку діяльності ЄДЦ .

Моніторинг засвідчив, що видача документів дозвільного характеру, не передбачених законом, є 
загальнопоширеною практикою в Україні. Фактично в усіх досліджених єдиних дозвільних центрах 
зафіксовано видачу документів дозвільного характеру, що не мають законодавчого підґрунтя. У 
різних дозвільних центрах трапляються різні інтерпретації одного й того самого дозволу. Це 
все є наслідком відсутності законодавчо визначеного переліку (реєстру) документів дозвіль-
ного характеру. Така практика створює широкі корупційні можливості для місцевих дозвільних 
органів і , на думку партнерів коаліції, має бути невідкладно припинена.

З результатів проведеного дослідження випливає, що кількість адміністраторів у ЄДЦ є явно не-
достатньою (у досліджених ЄДЦ один адміністратор припадає в середньому на 6552 суб’єкти гос-
подарювання). Навантаження на адміністраторів ЄДЦ, особливо в обласних центрах, є значним. 

За оцінками респондентів з числа суб’єктів господарювання, ЄДЦ досить ефективно виконує 
функцію стримування корупції. Майже половина опитаних суб’єктів господарювання (46%) вва-
жає, що ЄДЦ є дієвою інституцією, яка протидіє корупції. Разом з цим, третина опитаних (30%) 
вважає, що наявність ЄДЦ суттєво не впливає на рівень корупції. Серед відзначених респон-
дентами причин корупції більшість належать до компетенції Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

З результатів моніторингу випливає, що у значній мірі ефективність роботи дозвільних цен-
трів залежить від політичної волі місцевої влади, її бажання йти назустріч підприємцям та 
реально просувати послуги дозвільних центрів. З одного боку, така політична воля є позитив-
ним явищем, в той же час партнери по коаліції вважають, що стандарти діяльності дозвільних 
центрів та механізм взаємодії адміністраторів та дозвільних органів доцільно якісно прописати в 
нормативно-правових актах центрального рівня.
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Молодіжний центр праці – діяльність, що об’єднує народи
Громадський молодіжний центр «Еталон», Івано-Франківськ

однією з основних проблем для молоді на сучасному етапі розвитку суспільства є пра-
цевлаштування, причому не механічний пошук будь-якого місця роботи, а пошук і вла-
штування на таке місце праці, де молода людина могла б проявити творчі здібності та 
кращі професійні якості� для цього потрібно володіти знаннями про методи самооцінки 
особистості та вміти їх застосовувати при виборі місця роботи, виду діяльності� на жаль, у 
цьому аспекті працевлаштування молодь має малу компетенцію, і досить часто її підхід до 
пошуку роботи є надто спрощеним� це приводить до помилок при виборі місця і профілю 
діяльності, частої зміни професій, до розчарувань у роботі, депресії, соціальної апатії� 

проект мгц «еталон» «центри підприємливості – проти безробіття» розпочався, коли 
кризові явища в україні вже проявлялися досить суттєво (2008 – 2009 роки)� головним 
завданням проекту був обмін міжнародним досвідом, практиками для посилення спро-
можності громадянського суспільства україни у сприянні та втіленні ефективних підходів 
до формування сучасного ринку праці; інформування громадськості про позитивний до-
свід українських організацій з питань молодіжного працевлаштування, з метою сприяння і 
формування позитивного іміджу україни на міжнародній арені�

проект направлений на вирішення проблем: аби уникнути помилок при виборі про-
фесії�

усім відомо про необхідність реального оцінювання особистісних інтелектуальних та 
психофізіологічних можливостей, спеціальних здібностей, інтересів і схильностей� ці знання 
слід співвіднести з вимогами професії до людини, оскільки вони повинні бути взаємовідпо-
відними� правильному вибору заважає дефіцит знань про самі професії, невміння оцінити 
власні здібності, інтереси, схильності і співвіднести їх з конкретною професією�

на думку експертів мгц «еталон», створення мережі центрів підприємливості, як ефек-
тивного інструменту самореалізації молоді на сучасному ринку праці має суттєво вплинути 
на подолання безробіття молоді, підвищення її впевненості у власних силах, сприяти по-
кращенню конкурентоздатності молодої людини� 

для активної молоді та представників неурядових організацій (нго) з росії, україни та 
молдови в межах проекту «центри підприємливості – проти безробіття» проводилась 
навчально-стажувальна поїздка до республіки польщі� польські партнери побудували 
програму так, що в учасників була гарна нагода ознайомитися з діяльністю багатьох орга-
нізацій, які формують сучасний польський ринок праці�

 під час стажування і тренінгу учасники мали змогу ознайомитися з діяльністю як центрів 
підприємництва, так і різних організацій, які долають проблему безробіття і підтримують 
підприємництво у Верхнесілезькому регіоні польщі (центр місцевої освіти м� свентохлові-
це; районний центр зайнятості м� свентохловіце; рудське агентство розвитку „інВестор” 
м� руда шльонська та ін�)� 

також під час проекту була проведена робота тренінгово-консультаційного пункту з 
профорієнтації з лідерами шкіл міста івано-франківська� спільно зі службою у справах 
неповнолітніх івано-франківського міського виконавчого комітету було проведено тре-
нінгові заняття для представників учнівського та студентського самоврядування за про-
грамою «психологія особистісного зростання підлітка»� разом із обласним центром соці-
альних служб для сім’ї, дітей і молоді проведені тренінгові заняття для відпочиваючих на 
базі літнього табору за програмою профорієнтації для старшокласників та організована 
робота виїзного інформаційно-консультативного пункту у м� Верховина в обласний центр 
соціально-психологічної підтримки, а також в соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей 
позбавлених батьківського піклування випускників шкіл-інтернатів міста калуша� 

8 вересня 2008 року розпочав діяльність новостворений івано-франківський облас-
ний молодіжний центр праці при управлінні у справах сім’ї та молоді обласної державної 
адміністрації� позитивний досвід, знання та навички, отримані учасниками проекту вдало 
використовуються в його роботі�
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З 16 по 23 серпня 2008 року представники мгц «еталон» мали можливість взяти 
участь у міжнародній конференції в ольштині (республіка польща) де відбулась презен-
тація результатів роботи в країнах-учасницях і їх оцінка, адаптація програм до соціально-
юридичного стану в країнах-партнерах� 

3-5 лютого 2009 р у м� івано-франківську відбувся підсумковий захід проекту міжна-
родна практична конференція «молодь і праця� міжнародні моделі формування сучасного 
ринку праці» за участю представників азербайджану, молдови та польщі�

контакти з представниками влади, державних організацій, правильне висвітлення про-
блем, на які направлена діяльність проекту, дозволили знайти у них розуміння важливості 
питань, які вирішує проект, та отримати суттєву підтримку�

В рамках проекту партнерами мгц «еталон» були: фонд «освіта для демократії», Вар-
шава (польща); асоціація «покоління ііі тисячоліття» кишинів (молдова); центр «молодь 
за свободу слова», калінінград та центр громадянської освіти та правової просвіти, ростов-
на-дону (росія); центр місцевої освіти свентохловіце та фонд розвитку міста свентохлові-
це (польща); студентське братство м� надвірна (україна)� також до вирішення проблеми 
працевлаштування були залучені представники міжнародних партнерських організацій з 
республіки польщі та республіки молдови, представники органів влади та самоврядуван-
ня, громадських організацій, закладів освіти і науки, Змі, інших установ, фахівці з різних 
міст україни (Вінниці, тернополя, Чернівців, берегова, коломиї, івано-франківська)� 

учасники проекту мали можливість обмінятися позитивним досвідом, розглянути вдалі 
приклади зменшення безробіття у молодіжному середовищі та використати отримані ме-
тодики у своїй роботі�

створення та розповсюдження посібника «ефективні підходи до формування сучасного 
ринку праці» серед лідерів нго, закладів освіти та науки, інших організацій та інституцій, 
надало імпульсу до використання нових підходів у роботі в молодіжному середовищі з 
питань працевлаштування� 

Є підстави говорити про застосовування даної практики для створення сучасного ме-
ханізму формування ринку праці для молоді в регіонах україни та вироблення спільних 
принципів, вимог, підходів до побудови міжнародного ринку праці за умови продовження 
євроінтеграційної політики� проект був реалізований за фінансової підтримки міжнарод-
ного фонду «Відродження» (київ)�
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Партнерство заради збереження Карпатського лісу
FORZA, Українсько-Швейцарський проект розвитку лісового господарства в Закарпатті, 

є проектом технічної співпраці, що виконується в рамках угоди між урядами України та 
Швейцарії.

Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України

карпатський регіон україни – найбагатший в 
україні за лісовими ресурсами� ліси дають сировину 
для галузей економіки, мають протиерозійне, кліма-
тичне, санітарно-оздоровче, природоохоронне та со-
ціальне значення� 

Водночас до сьогодні не існувало цілісних ра-
мок, які б об’єднували лісогосподарський та дере-
вообробний підсектори, а також всі їхні галузі, не 
кажучи вже про недеревинні ресурси, такі як туризм на базі лісових екосистем, ягоди 
й гриби� кластерний аналіз ґрунтується на двох ключових поняттях: «системний підхід» 
і «сталий розвиток», які були покладені в основу кластерного аналізу лісового сектору 
карпатського регіону україни� двома словами: концепція кластерного аналізу полягає у 
системному аналізі всіх галузей, підгалузей, зв’язків, структур і процесів лісового сектору 
для виявлення потенційних кластерів� Внаслідок цього виробляється стратегія розвитку 
регіону, котра в результаті допомагає владним структурам формувати політику, а бізнес-
колам, інвесторам – приймати зважені рішення� 

Що таке кластер? Це гру-
па галузей та організацій, які 
взаємопов’язані відносинами купів-
лі – продажу, та / або які мають 
спільну інфраструктуру, замовників 
та персонал, та чия взаємодія спри-
яє конкурентній перевазі.

Прикладами найбільш відомих кластерів є: кластери в галузі комп'ютерної техніки й інформа-
ційних технологій – у Силіконовій долині (США); зв'язку й телекомунікацій – у Гельсінкі (Фінляндія), 
кіновиробництва – в Голівуді (США), аерокосмічної промисловості – у Московській області (Росія). 
В Україні відомі будівельний кластер в Хмельницькому, народних промислів в Івано-Франківську, до-
бування та переробки каменю у Житомирі. 

Схема лісового кластеру Карпатського регіону України

Освітньо-наукові послуги

Оброблення            
деревини та виробів 

з деревини
Виробництво меблів

Лісове господарство                   
і лісові ресурси

Целюлозно-паперове              
виробництво

Столярне 

та теслярське 

виробництво

Використання 
НДЛП, 

сталий туризм,

 мисливство

Вироблення 

енергії

Використання

деревних відходів 
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основними сторонами, зацікавленими у проведенні кластерного аналізу та використан-
ні його результатів, є:

органи державної влади та місцевого самоврядування чотирьох областей карпат- �
ського регіону
підприємства лісового сектору �
місцеві громади та громадські організації �
освітні установи �
підприємства суміжних галузей (транспорт, фінансові установи, консалтингові орга- �
нізації тощо)

для забезпечення підтримки кластерного аналізу на державному рівні у 2007 році про-
ектом FORZA була проведена велика підготовча робота� 

три масштабні конференції в ужгороді і львові для презентації концепції кластерно- �
го аналізу, визначення методології, формування кола виконавців, та, нарешті, пре-
зентації кінцевого звіту, а також низка зустрічей у більш вузькому колі групи дослі-
дження та аналізу� 
зустрічі з представниками облдержадміністрацій, управління лісового господарства  �
та приватного сектору Закарпатської, львівської, івано-франківської та Чернівецької 
областей з представниками національного лісотехнічного університету нлтуу (осно-
вним виконавцем проекту FORZA) з метою просування ідеї кластерного аналізу�
формування робочої групи дослідження та аналізу та мережі зацікавлених сторін для  �
збору та надання інформації групі дослідження та аналізу�

З метою уникнення втрати якості отриманої інформації та задля запобігання втрати ін-
ших ризиків було підписано чотири тристоронні меморандуми про взаєморозуміння між 
проектом FORZA, нлтуу та кожною облдержадміністрацією чотирьох обраних областей� 
Згідно з меморандумами вищенаведені сторони погоджуються діяти у дусі співпраці та 
здійснювати усі необхідні кроки для сприяння успішному і вчасному плануванню, здійснен-
ню та завершенню кластерного аналізу, а саме:

надавати сприяння у забезпеченні необхідними ресурсами (кваліфікованими кадрами, a. 
логістичними, організаційними ресурсами) для вчасного ефективного здійснення аналізу 
сприяти забезпеченню надання необхідної найновішої статистичної, аналітичної та b. 
іншої інформації для задіяних у кластерному аналізі робочих груп 
делегувати представника(ів) ода та сприяти залученню представників інших органів влади, c. 
підприємств та організацій, за їх згодою, до складу робочої групи дослідження та аналізу
сприяти розповсюдженню інформації про результати аналізу зацікавленим сторонам d. 

окрім того, до групи виконавців увійшли представники мінпромполітики, державного 
комітету лісового господарства україни та його управлінь в областях� такі принципові до-
мовленості були ключовими для того, аби розпочати надзвичайно масштабний як за гео-
графією, обсягом, так і за бюджетом, проект з кластерного аналізу� 

Впродовж 2008 року йшла робота над кластерним аналізом за участю багатьох сторін� 
інформація про розвиток дослідження регулярно надавалася партнерам та засобам масо-
вої інформації� За допомогою використання мережі зацікавлених сторін в процесі впрова-
дження налагодилися постійні, міцні зв’язки із представниками місцевих органів державної 
влади та місцевого самоврядування – особами, що приймають рішення� 

Кластерний аналіз лісового сектору здійснений в рамках проекту FORZA для чотирьох облас-
тей українських Карпат (Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької). Протя-
гом 2007 – 2008 років над ним спільно працювали Національний лісотехнічний університет України 
(НЛТУУ) за методологічної підтримки Міжнародного Інституту Лісу та Деревини Університету 
Мюнстера, Німеччина) та численні українські партнери і зацікавлені сторони. Фінансову підтрим-
ку надала Швейцарська Агенція розвитку та співробітництва. 
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Застосування поняття кластеру до лісового сектору карпатського регіону дозволяє ціліс-
но розглядати увесь процес виробництва та переробки деревинних й пов’язаних з ними 
недеревинних ресурсів� Перший в Україні ґрунтовний аналіз можливостей усіх га-
лузей економіки, що використовують лісові ресурси, засвідчив, що лісовий сектор 
карпатських областей посідає 4 місце в економіці, а не пасе задніх, коли розгля-
дається окремо деревообробка, лісовий туризм, недеревинні продукти лісу тощо. 
Лісовий сектор працевлаштовує біля 52 тисяч чоловіків та жінок� це демонструє важливе 
соціально-економічне значення лісового сектору в економіці регіону� 

існує реальний потенціал посилення позицій лісового кластеру у таких напрямках, як 
деревообробка, дерев’яне домобудування, лісовий туризм, переробка недеревинної лі-
сової продукції� Завдяки цьому можливе створення нових робочих місць та підвищення 
доходів населення� однак, це вимагає спільних координованих зусиль всіх зацікавлених 
сторін на різних рівнях: органів влади, бізнесу і громади� 

наразі результати кластерного аналізу та рекомендації для влади, бізнесу та громади 
широко публікуються та розповсюджуються всім зацікавленим сторонам, але про досяг-
нення своєї мети ми зможемо говорити лише тоді, коли зібрана інформація та рекомен-
дації будуть застосовуватися органами влади, бізнесом та громадою, а також коли ви-
зріє критична маса підприємливих людей, котрі зрозуміють, що настала пора об’єднатися 
у кластер для кооперування та спільного представлення інтересів за межами країни та на 
внутрішньому ринку�  

Наближене до природи лісівництво – шлях до сталого ведення лісового 
господарства в Українських Карпатах

пошук винних в останніх повенях, що сталися в липні 2008 року в карпатському регіоні, 
дуже нагадує ситуацію після повеней 1998 та 2001 років� у центрі уваги політиків, експертів 
та населення, яке зазнало шкоди від паводку, – тема щодо ведення лісового господарства 
та пошук альтернативних методів господарювання на принципах сталості� 

повне або часткове видалення захисного лісового покриву, особливо у гірських райо-
нах, призводить до різкої зміни лісового середовища та гідрологічної динаміки території, 
ерозії ґрунту та відкладення наносів, а у більш складних випадках – до селевих потоків 
та зсувів� 

такі ситуації траплялись і трапляються тепер в гірських районах Європи� тому в єв-
ропейських країнах і тривав пошук кращих лісогосподарських рішень для зменшення 
негативних впливів стихії� для значного послаблення цих впливів було запропоновано 
застосувати підхід до ведення лісового господарства, який називають «наближеним до 
природи лісівництвом»)� Він практикується у гірських районах швейцарії, німеччини та 
австрії і зарекомендував себе, як дуже корисна та доречна лісівнича практика, адекватна 
для чутливих і уразливих гірських екосистем�

Концепція наближеного до природи ведення лісового господарства не передбачає будь-
яких обмежень у лісокористуванні, а пропонує передусім створення і вирощування стійких 
деревостанів з багатою різновіковою та різнопородною структурою, природне відновлення 
лісу та застосування вибіркових рубок і рубок переформування на основі природозберіга-
ючих технологій заготівлі деревини� це краща альтернатива згаданим суцільним рубкам та 
діючій системі господарювання, що орієнтована на вирощування переважно одновікових 
однопородних деревостанів�

Наближене до природи лісівництво – підхід, що був застосований та перевірений у Закарпатті, 
в основному у двох державних підприємствах - Рахівському та Хустському лісових дослідних гос-
подарствах. Пробні площі у Рахові, на яких проводились лісівничі заходи, показують добрі резуль-
тати. На площі 7,5 га переформування проводилось три роки тому шляхом вибіркової рубки дерев. 
Умовно з одного гектара лісу було заготовлено та трельовано до дороги конем або малою трелю-
вальною установкою 70 куб.м деревини. Для відвідувача цієї території (місця проведення рубки) 
сьогодні важко побачити, що заготівля мала місце - і це лише після невеликого періоду. Крім того, 
орієнтація на природне поновлення не потребує затрат держави на відтворення лісу. 
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Застосування підходів наближеного до природи лісівництва вимагає додаткової інформа-
ції про економічну та екологічну ефективність методів, тому лісівники Закарпаття у співпраці 
з проектом FORZA заклали мережу із 126 демонстраційних площ у більшості лісгоспів області, 
яка охопила все різноманіття лісів� це практична сторона� економічна сторона включає про-
ведення аналізу економічної та екологічної ефективності рубок переформування� 

державний комітет лісового господарства розробив «Правила поліпшення якісного 
складу лісів», які були затверджені кабінетом міністрів україни у 2007 році� таким чином, 
можна з впевненістю сказати, що в україні створені законодавчі умови для того, щоб прак-
тикувати наближене до природи лісівництво і насамперед у вразливих гірських районах 
карпатського регіону�

Ще у 2004 році між лісівниками швейцарії та україни розпочалося всестороннє об-
говорення проблем сучасного стану ведення лісового господарства у гірських регіонах� 
для обидвох держав спільною виявилася необхідність розв‘язання питань, передусім під-
вищення стійкості лісів� над цими питаннями спільно працювали науковці національного 
лісотехнічного університету україни та українського науково-дослідного інституту гірського 
лісівництва ім� п�с�пастернака, швейцарського федерального науково-дослідного інституту 
WSL і навчального центру з лісівництва у маєнфельді� навзаєм було запропоновано глиб-
ше розробити способи наближеного до природи лісівництва як у теоретичному, так – і 
це головне – практичному плані� 

у рамках проекту FORZA була створена робоча група з розробки концепції наближе-
ного до природи лісівництва, до якої увійшли як науковці, так і практики україни та швей-
царії� Вони спільно розробили «настанови з наближеного до природи лісівництва» для дп 
«рахівське лдг» (2005), які затвердив державний комітет лісового господарства україни� 
далі цей нормативний документ став основою закладення та моніторингу 126 демонстрацій-
них пробних площ у 14 державних лісових підприємствах Закарпаття� роботи з закладення 
дослідних ділянок проводили практики Зоулмг під опікою проекту� наслідком такої праці 
стала публікація монографії «наближене до природи лісівництво в українських карпатах» 
(2006) та постанова кму «правила поліпшення якісного складу лісів» (2007)� паралельно 
на всіх ділянках проведено перший етап рубок переформування і починаються роботи з 
моніторингу стану насаджень� слідкування за динамікою деревостанів проводиться разом 
практиками лісового господарства Закарпаття, які з‘ясовують, наскільки правильно проведе-
ні заходи, так і науковцями карпатської лісової науково-дослідної станції, які ведуть пошук 
оптимальних способів переформування насаджень у різних формаціях лісів� 

на черзі – вирішення двох інших складових наближеного до природи лісівництва – 
розробка концепції доріг і трелювання деревини, які мали би найменший вплив на до-
вкілля та економічних розрахунків такої системи господарювання.

Здійснення цього завдання провадиться вже за перевіреною і виправданою схемою 
дій: наукові розробки українських і швейцарських науковців – дискусії з практи-
ками лісового господарства і зацікавленими сторонами – створення робочих груп 
– втілення задуму� поступово способи наближеного до природи лісівництва практику-
ються у всіх карпатських областях, хоча і у невеликому масштабі�

у карпатському регіоні лісовий сектор важливий як для економіки областей, так і в 
екологічному і соціальному аспектах, однак він вже багато років є заручником існуючої 
ситуації й потерпає через нерозвинуту лісову інфраструктуру та нестачу відповідних сучас-
них природозберігаючих технологій і обладнання� Без значної підтримки уряду, централь-
них та місцевих органів влади у створенні умов для якомога швидшого внесення змін у 
нормативно-правові акти та залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій для потреб лісово-
го господарства, мало шансів, що ця бажана лісогосподарська практика, така, що широко 
застосовується в європейських країнах і апробована в Закарпатті, надалі буде ефективно 
використовуватись у Карпатах. на відміну від інших країн Європи, де велика частка гро-
мадських лісів та приватних власників лісу, в україні більшість лісової території – власність 
держави� тому держава має не лише глибоко укорінений інтерес до належного ведення 
лісового господарства, але і відповідальність за забезпечення того, щоб управління лісами 
та їх використання велось сталим чином і з оптимальною вигодою для всього населення 
україни�
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Змінюючи стереотипи, розвиваємо міжнародний туризм
ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини»

13-19 жовтня 2008 року туристична асоціація івано-франківщини спільно з івано-
франківською обласною державною адміністрацією та асоціацією «еколоджік» з румунії 
в рамках проекту Європейського співтовариства «створення транскордонної мережі роз-
витку та просування туризму між івано-франківською областю україни та повітом мара-
муреш румунії» провели спільний ознайомчий тур для делегації журналістів, які представ-
ляли провідні туристичні видання Великобританії, румунії та україни� За словами оксани 
федорович, керівника проекту: «україна потребує нових доріг, що ведуть в Європу� це 
необхідно для інтеграції в Європейський союз� але навіть сьогодні, їдучи в гості, через 
відсутність доріг сім’ї румунських українців і українських румунів змушені терпіти досить 
тривалу подорож� географічна та інформаційна ізольованість жителів прикордонних регіо-
нів україни і румунії дивує» (Журнал «главред, №45, 2008, ст� 37»)�

івано-франківщина та марамуреш є ще не достатньо відомими іноземному туристові� 
ці два регіони розділяють менше 50 кілометрів державного кордону, що пролягає кар-
патським хребтом� проте в природі, історії та звичаях цих двох регіонів чимало спільного� 
яким чином популяризувати ці території для туристів? Чим привабити гостей до незвіда-
них або маловідомих куточків карпатських країв? ці питання постали перед туристичною 
асоціацією ще задовго до започаткування діяльності в межах проекту� а в ході діяльності за 
проектом спільними зусиллями партнерів було втілено мрію експертів асоціації – розро-
блено спільні українсько-румунські тури – «найвищими вершинами карпат», «дерев’яна 
архітектура», «спостереження за дикою природою» та «культура східних карпат»� 

фахівцям у сфері туризму достеменно відомо, що основою успіху маркетингових та 
промоційних заходів є створення обізнаності про регіон через організацію ознайомчих 
турів для журналістів, які спеціалізуються на екотуризмі, а у випадку туристичної асоціації 
– прес-туру до прикордонних територій румунії та україни� За підсумками туру журналісти 
мають написати про можливості відпочинку, враження та основні характеристики терито-
рій, які вони відвідували, й таким чином просувати відвідування територій�

оголошення про тур та супроводжуючий лист-обгрунтування про важливість заплано-
ваної події було розміщено туристичною асоціацією в мережі інтернет та розіслано через 
партнерські організації ще за пів року до початку самого туру� Загалом до участі у прес-турі 
зголосилося десять журналістів-туристичних оглядачів, в т� ч� ліам Вайт – редактор бри-
танської гільдії туристичних оглядачів, ірина горобець – відповідальний секретар журналу 
«міжнародний туризм», письменник гоє ніколає та інші талановиті фахівці у сфері міжна-
родного туризму та культури�

програма для журналістів-візитерів була розроблена так, аби учасники туру змогли від-
відати стару румунію та івано-франківщину: історичну частину міста бая-маре, унікальні 
місцеві музеї й монастирі (в т�ч� найвищу дерев’яну церкву висотою 78 метрів в монастирі 
пері), ознайомилися з традиційними водними системами� на івано-франківщині гості змо-
гли також відвідати ряд музеїв, в т�ч� івана франка, приватного музею музичних інструмен-
тів та «писанка» у коломиї, монастир «манявський скит», місто яремче, гірськолижний 
курорт «буковель»� 

«Подорож румунською глибинкою закінчується. Й тепер я можу з упевненістю заперечити Брему Стокеру. 
Румунія зовсім не дика. А стосовно маловідомості , то це можна виправити, було б бажання. Я ось тепер дуже 
хочу румунську Буковину побачити – вона, кажуть, надзвичайна, хоча й зовсім не схожа на Марамуреш.»

Олена Романенко, журнал «Story», № 44/2008, 10-16 листопада

Я виріс в Ірландії у роки Другої світової війни і думав, що ті часи давно минули. Та коли приїхав до 
Румунії, раптом побачив те, що було в моєму дитинстві. Люди тут працюють на землі, машин у сіль-
ському господарстві майже немає, зате є коні. А містечка виглядають, як Ірландія 1950-х років. Мова 
тіла румун, їхнє спілкування нагадують мені старі часи в Ірландії. Мені хотілося вийти з машини і по-
працювати з цими чудовими, працелюбними людьми. Я приголомшений від побаченого.» 

(Журнал «Главред, №45/2008»)
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навчальний тур був добре організований, насичений показами туристичних місць, зу-
стрічами з безпосередніми надавачами туристичних послуг� групі була надана можливість 
побачити, як громади та регіональні організації працюють разом� учасники туру отримали 
можливість поспілкуватися з власниками приватних будинків, пансіонатів та обговорити 
питання важливості державної підтримки таких садиб, мали змогу побачити увесь спектр 
послуг, які пропонуються відвідувачам�

але найголовнішим досягненням туру стало те, що поряд з ознайомленням з турис-
тичними атракціями журналісти ірландії та румунії змогли змінити свої ціннісні стереотипи 
на кардинально протилежні: «румунія – напівдика країна» – натомість «культурна нація 
з багатими традиціями», «україна бідна країна» – натомість «красива країна, де живуть 
заможні люди»�

За результатами туру було опубліковано 7 цікавих статей у дорогих глянцевих видан-
нях� для всіх цих видань це були перші публікації про івано-франківщину та повіт мара-
муреш, а для ірландської гільдії журналістів ця інформація була ексклюзивною� тобто тур 
реально спричинився до просування обох територій як туристичних регіонів� 

Перша зустріч із будь-якою країною майже завжди не виправдовує надій, але іноді перевищує споді-
вання. В сучасній Румунії ми не зустрілись ані з привидом комунізму, ані з доктором Хельсингом. Відтак 
абсолютно спокійно погуляли вуличками чарівних містечок Бая-Маре і Сигет, вдихнули пахощі прив’ялих 
осінніх трав у долині Ізей і смачно поїли у традиційних гірських садибах…

Якщо ви не були на Прикарпатті хоча б кілька років, будете здивовані тутешніми метаморфозами. 
Складається враження, що навіть Географічний центр Європи із закарпатського села Ділового пере-
містився на Франківщину.

Ірина Горобець, Михайло Короп (доцент КНТЕУ)Журнал «Міжнародний туризм»,                               
лютий-березень, 1 (85), 2009
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Наметовий табір, який змінює світ
Фонд нових ідей «Соціум-Еко-Арт»

«горицвіт» – це традиційний проект фонду нових ідей «соціум-еко-арт», який вже 10 
років поспіль впроваджується організацією спільно з відділом молоді та спорту калуського 
міськвиконкому� З 1999 року літній наметовий табір фонду нових ідей «соціум-еко-арт» 
отримав назву «горицвіт»� 

походження назви цікаве: горицвіт, адоніс – маленька, проте дуже помітна на весня-
ному різнотрав’ї квіточка, яка лікує хвороби серця� адоніс у греків, а у слов’ян горицвіт, 
– це квітка, яка символізує перемогу життя над смертю, вивищує любов над ненавистю, 
а яскраве жовтогаряче полум’я його пелюсток палахкотить над сірим та холодним моро-
ком�

у 2000 та 2001 роках проект отримав фінансування від київського клубу «компас» як 
переможець конкурсу мікрогрантів мережі дитячо-молодіжних організацій україни «нова 
хвиля»�

Впродовж 2003-2008 років проект систематично отримує фінансування від управління 
в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту калуської міської ради� у 2005 році «го-
рицвіт» став переможцем конкурсу проектів «літо – дітям» рівненської фундації князів-
благодійників острозьких і отримав грантову підтримку від фундації� а у 2008 році не 
менш відома благочинними шляхетними справами івано-франківська фундація імені ко-
роля юрія надала «горицвіту» грант для висвітлення його здобутків: з’явився шанс втілити 
давню мрію неприбуткових ентузіастів – видати книжку, яка буде й посібником, й за-
хоплюючою історією про найромантичнішу країну дитячих мрій – літній наметовий табір 
«горицвіт»� крім того з 2005 року проект отримує значну підтримку у вигляді благочинних 
пожертв від заможних батьків дітей, що прагнуть знову й знов повертатися до табору�

З 2002 до 2008 років учасники разом з організаторами – господарями «горицвіту» – ви-
везли з карпат понад 1800 кілограмів сміття� горицвітівська родина не лише не має звички 
залишати після свого перебування у карпатських лісах сліди у вигляді відходів, але й «окуль-
турила» галявину, де впродовж десяти років проводиться «горицвіт»: зробила пристосуван-
ня до життя у вигляді столів, лав, кострища, парної, туалетів� 

для відбору нових, навчених працювати з дітьми у горах виховників також здійснюва-
лися підготовчі студентські наметові табори� у них за всю історію «соціум-еко-арту» взяло 
участь понад 70 молодіжних лідерів� незначна, проте дуже відповідальна частина цих ліде-
рів, запалилася любов’ю до карпат та навчилася реалізовувати педагогічні хист та навички 
у «горицвітських» щасливих буднях�

Щороку «горицвіт» відпрацьовує різноманітні технології виконання соціально-
педагогічних завдань� Є підстави вірити, що з кожним «горицвітом» вдається зробити 
крок до вирішення важливих суспільних, зокрема молодіжних, проблем� Життєва практика 
підказує, що міські держструктури по роботі з молоддю та освітні організації не здатні по-
долати ці проблеми самотужки, а лише у співпраці з громадськими об’єднаннями� аналіз 
цих проблем, визначення їхньої пріоритетності, пошук шляхів їх подолання разом з дітьми 
– ще одне важливе завдання «горицвіту»� маючи безпосередній контакт з підлітками та 
студентством, «соціум-еко-арт» народжує ідеї нових таборів, реагуючи значною мірою на 
запити та потреби юних колег�

Всього в таборі «горицвіт» за всі роки його становлення та розвитку побувало 488 ді-
тей� З 2005 року проект проходить як міжрегіональний табір� «горицвіт» набуває рис нової 
спільноти дітей та молодих волонтерів з півдня, півночі, Заходу та сходу україни� усі вони 
мають змогу в мальовничих карпатах познайомитися, потоваришувати, зав’язати стосун-
ки� просто відтепер є до кого поїхати в гості до калуша, івано-франківська, рівного, києва, 
херсона, одеси, луганська, донецька, Запоріжжя! Що може бути кращим для дітей? і що 
може краще спростувати будь-які міжкультурні та міжгромадські стереотипи?

програма табору будується на інтелектуальних конкурсах, розважальних заходах, за-
снованих на українських традиціях та колориті півдня, півночі, Заходу й сходу украї-
ни� такими були херсонське свято кавуна, київське „надніпрянське весілля”, бойківське 
івана-купала�
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таборові будні для дітей – це свято кожного дня� адже тільки тут щохвилини ти пере-
насичений враженнями від спілкування з однолітками, від щирої турботи дорослих, від 
магічних гірських краєвидів� кожний день для дитини у таборі – це справжня школа жит-
тя, але справжнього життя, а не підміненого сурогатами телебачення, субкультур, віртуаль-
ного спілкування� програми табору складаються так, що діти не тільки оздоровлюються, 
загартовуються, відпочивають, а й навчаються вирішувати суспільні та соціальні пробле-
ми, розвиваються як особистість у ході проведення тренінгових занять, модельних ігор, 
розв’язанні тематичних ситуацій у командах� діти залучені до підготовки програми табору 
ще перебуваючи вдома� адже у підготовчий та відбірковий періоди перед ними ставиться 
умова участі в таборі – підготувати домашнє завдання за окресленими організаторами 
напрямками� 

у таборі формується світогляд дитини, вона вчиться налагоджувати взаємовідносини з 
оточуючим світом� і це не тривіальні фрази� коли ти живеш у природі, в безперервному 
взаємозв’язку з нею, то ти відразу бачиш результат чи відгомін від дій людини� тобто, діти 
вчаться відповідати за свої вчинки, вдумливо передбачати їх наслідки� це дуже корисна 
школа для урбаністичної та відірваної від землі, природи та її законів молоді� В такому 
мікро-соціумі, яким є табір «горицвіт», діти вчаться співпереживати, співчувати, підтриму-
вати ближнього� Вони починають відчувати взаємовідповідальність один за одного і стають 
великою родиною� саме на такий напрямок виховання дітей зорієнтована вся команда 
педагогів та працівників табору� а туристичні походи, спільні заняття та ігри, співмешкання 
в умовах наметового табору є ідеальним полем для перевірки та загартування юної осо-
бистості, яка будуватиме своє майбутнє, пам’ятаючи про досвід «горицвіту»�



34

Інформація про Івано-Франківську обласну громадську організацію 
«Агентство з розвитку приватної ініціативи» (АРПІ)

арпі скеровує свої зусилля на забезпечення незворотності демократичних перетворень 
в івано-франківській області шляхом підтримки приватних ініціатив фізичних та юридич-
них осіб у соціально важливих для регіону сферах� 

основними напрямками діяльності організації є впровадження регуляторної політики в 
сфері господарської діяльності, побудова конструктивного діалогу між бізнесом, владою 
та громадськістю, розробка та впровадження проектів та програм місцевого розвитку та 
розвитку підприємництва; консультаційна допомога суб’єктам господарювання та органі-
заціям громадянського суспільства� 

В рамках проекту BIZPRO, 2002-2005 р�, арпі виконувала функції регіонального парт-
нера з впровадження реформ задля покращення правового та регуляторного клімату в 
регіоні через встановлення чітких, зрозумілих та прозорих правил та вимог до ведення 
підприємницької діяльності� В результаті проекту було створено дозвільні центри в містах 
івано-франківську, калуші, коломиї та впроваджено програму «регуляторної гільйотини» 
(тобто, швидкої дерегуляції), проведено низку навчань з питань регуляторної політики та 
забезпечення прозорості дій влади� 

регіональний інформаційно-ресурсний центр (рірц) проекту «сприяння активній участі 
громадян у протидії корупції «гідна україна» працював на базі го «агентство з розвитку 
приватної ініціативи» з квітня 2006 до вересня 2008 рр�, поширивши свою діяльність на 
івано-франківську, Закарпатську, Чернівецьку та тернопільську області�

 З серпня 2008 по березень 2009 року за підтримки проекту «гідна україна» арпі 
координував діяльність коаліції з моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів у шести 
регіонах україни, а також в межах діяльності коаліції з моніторингу використання дер-
жавних субвенцій здійснив моніторинг використання субвенції з державного бюджету на 
ліквідацію наслідків повені влітку 2008 року в тлумацькому та галицькому районах івано-
франківської області� 

За 4 роки ефективної тренінгової практики арпі зібрало банк даних організацій гро-
мадянського суспільства (огс), у який увійшло 185 організацій� З жовтня 2008 до травня 
2009 арпі реалізує проект «створення регіонального інституту громадського лобіювання 
та громадської дипломатії», який впроваджує ідею підвищення професійного рівня огс 
шляхом тренінгового навчання, акумулює та поширює напрацьований досвід, сприяє по-
дальшим демократичним перетворенням в україні� створення інституту на базі арпі здій-
снюється за підтримки програми «матра кап» посольства королівства нідерландів�

Дата реєстрації АРПІ 21жовтня 2000 року

Веб-сторінка: www.rirc.if.ua

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, оф.12

тел./факс. 8 (0342) 50-46-05;

e-mail: initiative@sbedif.if.ua



Нагородження учасників 
фестивалю «Арт-Палітра» 
у м. Вінниця

Фестиваль «Арт-палітра».
Анатолій Яцуба демонструє

мужність та шляхетність 
у танцях 

Голова журі фестивалю
«Арт-палітра» 
у м. Вінниця 
Руслана Фарина

Впровадження проекту
«Служба перевезення людей 

на інвалідних візках»: 
з підйомником краще



Учасники літнього наметового табору «Горицвіт»’2008 

Кластер лісового сектору: 
недеревинний 
продукт лісу у всій красі 

Екскурсія учасників  «Горицвіту» до монастиря ім. Андрія Первозванного 
(галявина Лушка, Мшанське лісництво, Заповідник «Центральні Горгани»,Карпати) 

Безболісні  для природи
ландшафтні експерименти 
у «Горицвіті»



Відчути себе… 
яблуком 

у великому 
кошику. 

Тренінг 5-7 
грудня 2008 
року, Івано-

Франківська обл.

Що таке лобіювання по-німецьки. 
Робота в групах. Тренінг 20-21 
березня 2009 року

Прес-тур туристичних 
оглядачів, жовтень 2008: 

Намалюю собі всесвіт 

Прес-тур туристичних 
оглядачів, жовтень, 2008: 
Стара Румунія



Коаліція громадських організацій 
з моніторингу роботи ЄДЦ

Волонтери збирають кошти для служби 
перевезення людей на інвалідних візках

Інститут громадського лобіювання 
та дипломатії. Тренінг для тренерів, 

9-11 листопада 2008 року

Прес-тур туристичних оглядачів. 
Екскурсія містом Бая-Маре

Презентація загальнонаціонального 
звіту за результатами діяльності 
коаліції з моніторингу роботи єдиних 
дозвільних центрів (ЄДЦ)
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