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Це видання стало можливим завдяки підтримці проекту ММГО «Фонд
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Миколаєва. Точка зору, викладена у брошурі необов'язково відображає офіційну
позицію уряду США.

Дієва самоорганізація та участь селян у формуванні спроможних територіальних громад
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громади села» , «Школи громадянської дії та отримувачей коуч-підримки в рамках
проекту ФРММ «Розвиток демократії участі у селах Миколаївщини за підтримки
Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Під загальною редакцією: Т.В. . Золотухіной,
ММГО Фонд розвитку м. Миколаєва

Формат А5, 28 стор.
Наклад 200 прим.
Друк: СПД- ФО Бойчук В. М.,
м. Миколаїв, вул. В. Морська 37/3
Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва»
(ФРММ) www.frgn.mk.ua - громадська неприбуткова (реєстр 0006) організація,
створена 28.04.1995 р.

Шановні читачі!
У розбудові громадянського суспільства в Україні останнім
часом все більшого значення набувають органи самоорганізації
населення, які водночас
є інститутами громадянського
суспільства та елементами місцевого самоврядування. Це,
безумовно, є необхідною умовою демократизації державного,
управління, врахування і задоволення інтересів різноманітних
категорій населення у державній та місцевій політиці, а також
участі громадян і їх об’єднань у суспільному житті, наявності
постійного діалогу та ефективної співпраці органів влади і
громадськості у вирішенні суспільно важливих питань.
Органи самоорганізації населення покликані активно
відстоювати інтереси відповідних категорій громадян ( за
віковою, професійною, територіальною та іншими ознаками) у
взаємодії з владними органами, а також сприяти задоволенню
цих інтересів своєю власною діяльністю за рахунок самостійного
залучення і використання необхідних ресурсів. Безпосереднє
зіткнення або знайомство громадських активістів з життєвими
умовами, повсякденними проблемами і потребами жителів, а
також
наявність
серед
представників
громадськості
висококваліфікованих і досвідчених спеціалістів з різних сфер
суспільного життя надають величезне значення співпраці з
громадськістю для підвищення ефективності роботи владних
органів у відповідних напрямках.
Теперішнє керівництво держави не лише проголошує, а й
ініціює конкретні заходи ( у тому числі на законодавчому рівні),
спрямовані на підвищення відкритості й прозорості діяльності
органів влади, посилення впливу громадськості на формування і
реалізацію державної політики на всіх рівнях, підвищення
спроможності інститутів громадянського суспільства виконувати
свою соціальну функцію, налагодження конкретних механізмів
співпраці влади з громадянським суспільством з метою
подолання актуальних проблем села, міста регіону та держави в
цілому, що врешті – решт покращує якість життя людей.

На сьогодні у Миколаївській області вже є низка
позитивних прикладів реалізації соціально важливих з
проектів різного спрямування ( відносно покращення
стану життєзабезпечення, благоустрою, впровадження
енергозберігаючих технологій, створення умов для
позитивних форм дозвілля тощо) за допомогою органів
самоорганізації населення добровільних об’єднань
громадян при підтримці місцевої влади .
Необхідною умовою успішного виконання своєї
місії, окрім підтримки державної та місцевої влади, є,
насамперед, небайдуже ставлення наших громадян до
своїх спільних проблем і їх готовність зробити певний
власний внесок для їх вирішення.
Пропонуємо Вам переглянути успішні історії
реалізації ініціатив громад, які знайшли свою формулу
спроможності та успішності, щодо вирішення соціально
наболілих проблем. Сподіваємось, що запропоновані
історії допоможуть й вашим громадам зайняти гідне
місце у розвитку своїх територій .
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Впливовість військової пропаганди на громади
Врадіївського та Доманівського районів
За останній час підвищився негативний вплив на населення зі сторони
російських ЗМІ. В зону інформаційного впливу Росії входить практично вся
українська аудиторія, особливо аудиторія нашого регіону Для протидії
інформаційного впливу, Доманівською районною дитячою громадською
асоціацією «Чиста вода» реалізовано проект, що складався з навчального
семінару «Військова пропаганда» та роботи малої правозахисної групи (далі
МПГ), що на даний час надає великий поштовх до співпраці із громадами.
Основною метою проекту було: навчання
громадських активістів розпізнавати зовнішню та
внутрішню пропаганду впливу на населення;
проведення
малою
правозахисною
групою
навчання по військовій пропаганді громадських
активістів із Врадіївського та Доманівського
районів; навчання студентами коледжу Преси і
Телебачення учнівської молоді (громадських
журналістів) безпечній роботі в Інтернет просторі.

Бюджет проекту
10 000.00 грн. - Миколаївський
учбово –виконавчий центр
захисту прав
людини,NED, 8 000.00 грн. залучені кошти місцевих
спонсорів
Після проведення навчального семінару «Військова пропаганда»
громадські активісти розширили свій кругозір по зовнішній та внутрішній
політиці. Вони навчилися розпізнавати пропаганду. В своїй громадській
діяльності створюватимуться нові і нові МПГ.
В той час коли основний тренер семінару – журналіст Вячеслав
Головченко проводив семінар у смт. Врадіївка, студенти коледжу Преси і
Телебачення проводили навчання в Доманівському РНВК №1. Навчали
молодь використовувати Інтернет технології, щодо запобігання пропаганді.

У проект були залучені представники двох населених пунктів – Врадіївки і
Доманівки. Поєднувалися он-лайн заходи та живе спілкування – частина учасників
переміщалися між селищами,а частина спілкувалися за допомогою мережі Інтернет.
Для
різних
цільових
аудиторій
застосовувалися різні формати заходів:
 для
громадських
працівників
і
військовослужбовців – семінар і громадська
інспекція;
 для учнів та молоді – практичні заняття з
інтерв’ювання, створенню відеоматеріалів, також
проводилися заняття по безпечній роботі в
мережі Інтернет.. Було проведено екскурсію на
студію звукозапису.

Колективне
обговорення та спільні
дії – велика сила

 для представників ЗМІ, органів місцевого самоврядування – проведено пресконференцію.
Як результат у Доманівському та Врадіївському районах створено по 6 нових
малих правозахисних груп, до яких залучені відставні військовослужбовці та
офіцери запасу. Діючі військовослужбовці брали участь у семінарах в якості
слухачів; проведено громадську інспекцію Доманівського районного навчальновиховного комплексу: 10 учнів Доманівської середньої школи №2 та 21 учень
районного навчального виховного комплексу (всього 31 чол.) навчені основам
безпечної роботи в мережі Інтернет; запрошені студенти Миколаївського коледжу
Преси і Телебачення навчили учнів шкіл азам громадської журналістики; учнями
самостійно записано 4 інтерв’ю.
Інформаційна кампанія:
ЗМІ: Доманівська районна газета «Трибуна хлібороба», Врадіївська
района газета «Вісник Врадіївщини», соціальні мережі Інтернет та
Прес-клуб колледжу Преси та Телебачення.
Відео файли: прес-конференція на телеканалі TAK-TV. Захист пропаганди
у кібер – просторі. Методичні рекомендації до он-лайн курсу
«Контрпропаганда. Просто про складне»

www.kontrpropaganda.in.ua
НАШІ КОНТАКТИ
Заєць Костянтин Миколайович, голова
громадської асоціації «Чиста вода»
+38 050-289-29-86, (05152) 9-1093, forchildren@inbox.ru

Сила взаємодії, співпраці та підтримки
Саме такими словами хотілося б розпочати наступну історію.
На території Дрброкриничанської сільської ради болючою проблемою було
охоплення дітей дошкільного віку вихованням та підготовкою до школи у
дитсадку «Ведмежатко». Приміщення дитсадка розраховано на три групи
Проте на даний час функціонує лише перший поверх, де розташовані дві
різновікові групи,.
Дитсадок «Ведмежатко» функціонує на два села Добра Криниця (де
розташований дитсадок) та Родники (відстань до дитсадка 5 км).
Для вирішення проблеми охоплення всіх дітей дошкільним закладом
громадською організацією «Криничка» було розроблено проект «Охоплення
дітей дошкільного віку вихованням та підготовкою до школи в дитячому
садку «Ведмежатко», який підтриманий Фондом розвитку міста Миколаєва в
рамках Конкурсу малих грантів
в межах проекту «Мікрогранти
для
адвокаційних ініціатив у громадах півдня України”, що був оголошений спільно
з Міжнародним фондом «Відродження» в рамках програми “Громадянське
суспільство та належне врядування».
Метою проекту було: забезпечити право кожної дитини на доступність та
безоплатність здобуття дошкільної освіти малюкам.
забезпечення реалізації Закону України «Про дошкільну освіту в Україні»
як одного із стратегічних напрямів розвитку Доброкриничанської сільської ради;
впровадження системного підходу до забезпечення розвитку місцевого
господарства на середньострокову перспективу;
зміцнення довіри до місцевої влади різних категорій та груп населення в
процесі спільного вирішення болючих проблем життєдіяльності громади.
Першочерговий
бюджет
проекту складав17,0 тис. грн., в
тому числі 12,0 тис.грн. – кошти
гранту, 5,0 тис.грн. кошти
громадської організацій.
Далі пішов процес реалізації.
На першому етапі реалізації
проекту
були
розроблені
доповнення
до
Програми
соціально економічного розвитку
сільської ради та Програму
«Наші Діти – майбутнє нашої
територіальної громади», які
депутати
сільської
ради
затвердили на 25 сесії сільської
ради

Віра в успіх
з'явилася уже на
перших зборах
громади.

До реалізації проекту підключилися всі небайдужі
жителі, не могли осторонь стояти й спонсори та
товаровиробники. Врешті-решт громаді вдалося
здійснити неймовірне. Якщо все починалося із
маленького косметичного ремонту, то закінчилося
капітальним.

Завершувала громада проект із бюджетом уже у 53,6 тис.грн. Громаді
вдалося замінити опалення
у новій групі, замінити вікна та
двері, відремонтувати підлогу тощо.
На свято відкриття додаткової групи зїхалося багато почесних гостей, на
найбільше його чекали дітлахи, яким сільська рада додатково подарувала ще
й нові меблі та іграшки.

Наш проект надав нам віри у власні можливості та став стартовим
майданчиком до змін на краще у житті нашої громади.

Інформаційна кампанія
https://www.facebook.com/BashtanskaCCD
http://bashtanka.mk.gov.ua
Інформаційні вісники сільської ради
Районна газета “Голос Баштащини”

НАШІ КОНТАКТИ
Доброкриничанська сільська рада
Тел (01558) 2-00-56

Стале водопостачання – основа життя
Проблема водо забезпечення мешканців улиці
Плеханова, що на Казанківщині, стояла гостро не
один десяток років. Відсутність водопроводу по
вулиці не давала змогу забезпечити повноцінне
життя
в частині якісного забезпечення водою
мешканців, підвищувало рівень екологічної
небезпеки як населення вулиці так і в цілому
селища та санітарно-епідеміологічного стану
оточуючого середовища.
Тому ОСН «Водограй» вирішив відстоювати
свої права у житлово-комунальних сфері вулиці в
частині забезпечення якісною водою.
Звернувшись за допомогою до Фонду
розвитку
міста
Миколаєва,
ОСН
«Водограй», отримав консультативну, правову та
юридичну допомогу щодо залучення ресурсів та Громадою вирішили –
громадою і робити
вирішення проблем.

треба

Мета проекту - залучення мешканців вул..
Плеханова до захисту своїх прав та законних
інтересів в житлово – комунальній сфері життя у
взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування, шляхом внесення змін
до селищної цільової програми з подальшим виділенням бюджетних коштів для їх
реалізації.
Завдання:
• Визначення мешканцями найболючих питань вулиці, які потребують
вирішення, детальний аналіз їх;
• Розробка рекомендацій вирішення проблем та місцевої політики в житловокомунальній сфері;
• Проведення компанії лобіювання врахування
рекомендацій від громади в
житлово-комунальній сфері на рівні Казанківської селищної ради.

42200
грн.
кошти
громади

20000
грн.
кошти
спонсорів

БЮДЖЕТ
ПРОЕКТУ

Найважливіше: як
згуртувати усіх
навколо єдиного
питання

Актив ОСН «Водограй» провів ряд загальних
зборів серед жителів вулиці, з метою детального
аналізу проблем вулиці Плеханова (48 чоловік), а
також громадських обговорень за участю посадових
осіб селищної ради з метою вироблення конкретних
пропозицій і впровадження їх.

Була створена робоча група у складі 3 чоловік, яка займалась вивченням
нормативних актів і проводила процедуру місцевої ініціативи.
- I не віриться, що за тиждень
мешканці 18 дворів здали кошти
на труби для основної траси
довжиною майже 1 кілометр та
для оплати роботи екскаватора.
А ще через два тижні, у кінці
березня 2014 року, на нашій вулиці
вже була вода. Думаю, ми всі
разом зробили добрий почин та
показали
приклад
своїм
землякам,
що
тільки
об'еднавшись, можна досягнути
будь-якої
мети,
сказала
О.В.Кондратенко.
В процедурі місцевої ініціативи, за рішення щодо збору коштів для будівництва
вуличного водопроводу з підключенням до магістральної лінії для водопостачання
індивідуальних будинків вулиці Плеханова в смт Казанка, підписалось всі 48
чоловік – жителів вулиці.
Завдяки діям ініціативної групи ОСН «Водограй», було забезпечено водою
мешканців вулиці.
До речі, ц!й події передувала не менш важлива - газиф!кац!я вулиці
Плеханова, шляхом самооргазації населення

На черзі в членів ОСН - освітлення вулиці, яке люди планують зробити до
зими. Та заповітною мрією плеханівців є хороша дорога з асфальтовим
покриттям. Нехай не європейська, а така, щоб діти не ходили до школи по
багнюці.
Сподіваємося, у людей, сильних духом, все вийде. Треба лише захотіти и
впевнено рухатися до своєї мети.
НАШІ КОНТАКТИ
Інформаційна кампанія:
Кондратенко О.В. – голова ОСН
Казанківська районна газета “Голос
«Водограй»
смт Казанка вул. Плеханова
Казанківщини”

Дорога. Дієвий громадський діалог
Першочерговою проблемою, на вирішення якої направлено проект ОСН
«Квартал», стало відновлення дорожнього покриття проїзної частини дороги після
прокладки водопровідної мережі по вулиці Ворошилова.
Звернувшись до Фонду розвитку м. Миколаєва, актив ОСН «Квартал»,
отримав консультації по роботі з нормативними актами та проведенням процедури
місцевої ініціативи.
ОСН «Квартал» провів ряд загальних зборів серед жителів вулиці, з метою
детального аналізу проблеми кварталу вулиці Ворошилова (28 чоловік), а також
громадських обговорень за участю посадових осіб селищної ради з метою
вироблення конкретних пропозицій і впровадження їх.
Коли є віра у силу громади, можна вирішувати будь-які
завдання. Тож і запорукою успіху неодмінно є саме віра
в себе та дія.
Створена робоча група у складі 3 чоловік, яка займалась вивченням
нормативних актів і проводила процедуру місцевої ініціативи.
В процедурі місцевої ініціативи, за рішення щодо збору коштів для
реконструкції дорожнього покриття, яке було пошкоджено внаслідок проведення
ремонтних робіт водопровідної системи мешканцями вулиці Ворошилова в смт
Казанка, підписалось всі 28 чоловік – жителів вулиці.

Загальний бюджет проекту становив 324172,00 грн., що включало:
2 584,00 грн.
122 708,00
грн.
198 880,00 грн.

Кошти громади
Кошти селищної
ради

Кошти Державного
бюджету

Отриманий результат додає віри
у власні сили та стає поштовхом
до нових звершень

Складні проблеми потребують комплексного вирішення, та на думку членів
ОСНа, справа не зрушить з місця, якщо не зробити перший крок, не пережити
радість від спільного результату, не переконатися у власних силах та
можливостях на шляху покращення власного життя.
Тоді й життя буде е просто продовжуватися, адже громада можу і вміє брати
на себе відповідальність за те, якої якості цьому життю бути! А це
найголовніше здобуття.

Інформаційна кампанія:
Казанківська районна газета “Голос
Казанківщини”
НАШІ КОНТАКТИ
Кудінов В.В. –голова ОСН “Квартал”
Смт.Казанка вул.Ворошилова

Кривоозерщина працює над об'єднанням громад
Прийняття Закону «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» дає
можливість
здійснювати
конкретні
заходи з реформування місцевого
самоврядування. Чи виправдає себе
чергова реформа, як вплине на життя
сільських мешканців, на розвиток
територій, чи буде вона за своїм змістом
насправді добровільною, чи стануть
громади
самодостатніми
та
ефективними?
Саме ці питання на даний
турбують жителів Кривоозерщини

час

Відповідно до перспективного плану
формування спроможних громад у
Кривоозерському районі передбачається
утворення
однієї
громади
з
адміністративним центром в смт. Криве
Озеро.
Аби вивчити всі можливості створена
робоча група у складі керівників
району, сільських голів, депутатів
районної
ради,
відповідних
спеціалістів, яка виходила із принципу
збереження цілісності району. Адже за
більш
як
80
років
існування
Кривоозерського
району
громада
сформувалася і морально, і економічно.
Розглядаючи різні варіанти, робоча
група запропонувала оптимальний –
створення
єдиної
районної
територіальної громади. Це звісно має
свої плюси і мінуси. Серед мінусів –
припинення
діяльності
сільської
ради,
як
органа
місцевого
самоврядування. Але у селах будуть
обиратися
старости,
які
будуть
представляти виконком у селі та
інтереси селян у об’єднаній громаді.

Розпочато широке обговорення
основних засад самоврядування в
Україні. Хочу, щоби всі зрозуміли й
таке:
ніхто
не
дозволить
об’єднувати села "під когось. Тільки
– для людей!". Реформа потрібна
для того, щоб на місцях мати
більше можливостей,
самим
розпоряджатися власним ресурсом
і менше залежати від рішень зверху
– адже кому, як не громаді, краще
знати, як їй розвиватися – зазначає
О.В.Мірошніченко

Відстань
від
районного
центру, яким є у нашому
випадку смт Криве Озеро, до
найвіддаленіших
куточків
району більше 40 км, хоча
реформа
передбачає,
що
відстань від центру об’єднаної
громади до населених пунктів
має складати не більше 20-25
км, що надасть можливість
вчасно реагувати «швидкій
допомозі»,
пожежникам
і
правоохоронцям.

Це питання у випадку формування Кривоозерської територіальної громади може
вирішуватися
завдяки
створенню
додаткових
базових
пунктів, зокрема, пожежних частин пунктів медичної допомоги, чи інших
структур необхідних для повноцінного забезпечення життєдіяльності об’єднаної
громади. Серед переваг створення єдиної об’єднаної громади – збереження
Кривоозерського району як територіально-адміністративної одиниці, збереження
існуючої інфраструктури району
Є бажання в громади взяти участь у пілотному проекті, аби вирішити
соціальні проблеми. Звичайно, коли ти йдеш першим то до тебе виникає багато
різних питань. Але є й позитивні моменти, оскільки участь в пілотному проекті
по добровільному об’єднанні територіальних громад шанс отримати для району
певну фінансову підтримку

Інформаційна кампанія
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/news/?id=19309
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/news/?id=19153
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/news/?id=19150
http://krivozero.mk.gov.ua/ua/news/?id=19114
НАШІ КОНТАКТИ
Кривоозерська
районна
державна адміністрація та
Кривоозерська районна рада

Повірити-підтримати-долучитися
Явкинська сільська рада… Здавалося, ще не так давно село занепадало, довгий
час нічого не будується, помаленьку заростає чагарниками...Та все в один момент
змінилося. Стартом стало створення громиадської організації «Час змін».
А проблем у явкинців, як і скрізь, чимало: водопостачання, якість
доріг, освітлення вулиць, відсутність нормальної амбулаторії. Спільна наполеглива
праця громадської організації, сільської ради, місцевих сільгоспвиробників
принесла чимало вагомих результатів та досягнень. Таким чином, поступово, крок
за кроком, було вирішено цілий ряд важливих питань.
Одне з найбільших досягнень є створення парку на місці розвалених
магазинів та гаражів . Так жила громада й щоденно проїжджаючи через центр села
натикалася на величезні руїни та сміття. Зустрічала ця картина й гостей та
проїжджих, ніби сама про себе говорила: “тут вимирає життя”. Та одного ранку
громада вирішила, що потрібно щось змінювати і негоже щоб діти жили у смітті.
Тому сільською радо спільно розробили проект “Зробимо на місці смітника парк
для відпочинку та проведення колективних заходів у селі Явкине” на
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
та отримали перемогу..
В рамках проекту було заплановано
облаштувати дитячий майданчик, побудувати
Загальний бюджет
відкриту сцену, зелену зону з розбивкою
проекту склав 174,0
квітника, систему зовнішнього освітлення,
тис.грн., з яких
встановити ліхтарі, урни для сміття, лави,
кошти державного
декоративні скульптури, вази для квітів,
бюджету складають
фонтан. Та найголовніше вивезти, здавалося
99,8 тис.грн., кошти
“мільйони”, тон сміття.
сільської ради – 27,6
тис.грн., кошти
Відчувши смак своєї важливості та
інших організаційвпливу, громада швидко організувалася та
партнерів - 26,9
спільними
зусиллями
працювала
над
тис.грн.
реалізацією
проекту.
Більшість
робіт
виконано саме силами жителів.
Проте найбільшою радістю для дітлахів та усіх жителів села виявився
встановлений дитячий майданчик, граючись на якому дітки по-справжньому
відчувають смак дитинства.
Ми розуміємо, ступінь важливості завдань, які
було покладено на нас, і ми доведемо, що ми
надійна громада

В наших людях є і сила, і
бажання спільно вирішувати
проблемні питання. А формула
успіху проста – адже сила
єдності громади та влади
завжди спрацьовує на
результат

Тепер зі школи щодуху школярі
мчать сюди, до парку, та й дорослі
все частіше збираються , щоб
відпочити від сільського буття на
декілька хвилин, оговорити нові
проблеми та знайти шляхи до
їхнього вирішення.

Жителі села настільки надихнулися перспективами, що їх зупинити вже
не можливо. Тепер впевнено можна сказати, що кожен день у явкинців
складається із сили-силенної несподіванок, їхнє життя бурлить із новою силою
та сподіваннями на позитивні зрушення. Вони вибрали курс на залучення
додаткових коштів для розвитку села та вирішення проблем громади завдяки
спільним діям.

Без віри нікуди, вірою
сильна громада!
Інформаційна кампанія
http://bashtanka.mk.gov.ua
Інформаційні вісники
сільської ради
Районна газета “Голос
Баштащини
https://www.facebook.com/Ba
shtanskaCCD

НАШІ КОНТАКТИ
Явкинська сільська рада
(05158) 9-33-22

Маленькі мрії – великі перемоги
Майбутнє держави певною мірою залежить від того, в яких умовах
виростають та виховуються діти, а також від того як ми про це дбаємо. В селі
Привільне Баштанського району, поступово, але спостерігається зростання
народжуваності і відповідно, збільшення дітей дшкільного віку.
Проте умов для надання якісної дошкільної освіти дітлахам майже не
має, так як дитячий садочок, що представляє собою величну двоповерхову
споруду в центрі села, із-за відсутності ремонтних робіт не може вміщувати
всіх діток, які бажають відвідувати навчальний заклад. Приміщення закладу
має можливість розмістити 6 (шість) груп. На даний час, існує тільки дві
групи, які повинні вмістити 15 – 20 дітей, проте вміщує по 28 дітей. Дітки
старшої групи були вимушені займатися та виховуватися разом із дітками
середньої групи. На черзі до ДНЗ ще 20 дітей. Загалом по селі кількість
неохоплених дошкільною освітою складала 31 дитина.
Але ж складена ситуація порушує права дітей на здобуття дошкільної
освіти, їхнього фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальну
адаптацію та готовність продовжувати освіту.
Громада, яка на власному досвіді відчули порушення прав своїх дітей,
бажають для них кращого майбутнього. Саме тому вирішено об’єднати зусилля
для вирішення украй необхідної проблеми майже для кожного другого жителя
територіальної громади.
Розпочиналося відродження додаткової групи з батьківських зборів, на
які був запрошений сільський голова Привільненської сільської ради, голова
Привільненської громадської організації “Джерело”. Крок за кроком
розроблено план відбудови групового приміщення.
Силами громади пошпакльовано стіни, пофарбовано і відремонтовано
вікна і двері. За підтримки Привільненської сільської ради придбано
лінолеум,
а
також
проведено
систему
опалення, водопостачання, каналізацію.
За підтримки Ради соціального партнерства придбано нові сучасні
меблі: столи, стільці, парти, куточок для іграшок, які відповідають санітарнотехнічним нормам та віковим особливостям дітей.
Привільненський
лісгосп
подарував
дітям
акваріум
з
рибками, підприємці дарували іграшки та спортивний інвентар, за рахунок
батьків придбано конвектор, посуд, технічний інвентар та тюль на вікна
тощо.
Є проблема шукайте впевненості у своїх
силах та можливостях.

Це вже не перш наша ініціатива, а до цього вже була й заміна вікон у школі ,й
встановлення дитячого майданчика, й вода та багато чого іншого.
Реалізувавши свої ініціативи, ми зробили висновок, що згуртувавши сільську
громаду над локальною наболілою проблемою, можливе прискорення розвитку
Привільненської територіальної громади, ефективне та економне використання
бюджетних та залучених коштів. Успіху ми досягли лише завдяки спільній
злагодженій праці, а те що здавалося не підйомним – можливо зробити, потрібно
лише цього захотіти та спробувати.
Найважливішим є те, що:
- Ми перестали чекати, що хтось прийде і
за нас зробить.
- Ми шукаємо спонсорів, які допоможуть
нам не тільки фінансами, але й мудрими
порадами.
- Ми склали чіткий план розвитку
громади, та крок за кроком його виконуємо
- Ми налагодили спільне акумулювання
коштів
місцевих
бюджетів,
ради
соціального партнерства та громади
- Нас ніхто не приушує, окрім власного
бажання, нас ніхто не контролює, окрім
власної совісті.

Інформаційна кампанія
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сільської ради
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НАШІ КОНТАКТИ
Привільненська сільська рада
(05158) 9-42-88

Крок до успіху
За вимогою часу громади стрімко почали розвиватися в плані створення
громадських організацій,але новостворенні органи самоорганізації населення
немаючи жодних знань, навичок, досвіду, відчуваючи інформаційний голод так і
зупинилися на етапі створення . Тільки деякі сільські громадські організації
будують плани, пишуть проекти, реалізовують влісні ініціативи. Аби хоча б
якось вплинути на це, повчитися самим та навчити своїх колег, активісти
Добренської громадської організації «Мрії збуваються» розробили проект
"Створення інформаційно-тренінгового центру по навчанню написання проектів
" Крок до успіху " та отримали підтримку Херсонської Молодіжної організації "
Нова генерація " за кошти Національного фонду розвитку демократії

Метою
проекту
булопідвищення
активності
самоорганізації
населення,через навчання
20
–ти
представників
громад
Баштанського
району на тренінгових
програмах і створення
інформаційно-тренінгового
центру для подальшого
організаційного розвитку
громад.

В рамках проекту була спланована
допомога
активним
громадам
сіл
району,які хочуть змінити ситуацію в
своїх
селах
на
кращу,
шляхом
навчання, проведення тренінгових та
практичних
програм,отриманні
консультацій,навчання
користуватися
послугою інтернетом,пошуку потрібної
інформації.
Розробляючи
програму
проекту
добренці
намагалися
охопити
всі
напрямки проектної діяльності.
Так основними були такі тренінгові
програми, як "Планування діяльності
ГО»,»Фінансова звітність»,»Написання
проекту», «Як правильно реалізувати
підтриманий проект»,»Створення фонду
експлуатації та технічної підтримки
результатів
реалізації
проектів», «Створення планів розвитку
громади»
та
майстер-класи
із
«Заповнення заявки на участь в конкурсі
та
заповнення
аплікаційної
заявки»,
«Складання
бюджету
проекту», «Складання звіту по етапам
реалізації проекту»

Живи та працюй по принципу
“разом дієвіше”

Девізом центру
стали наступні рядки:
Нам треба жити кожен день
Не відкладаючи на потім
Що має буть -не обминеш
В своїм старанні і турботі
А треба жити кожний день
Не ждать омріяної долі
Горіть сьогоднішнім вогнем
Бо завтра може не настати

Громади спілкувалися, ділилися
досвідами, переглядали фотоподорож
до
сусідньої
країни
Польщі, прослухоли, як в них
працюють громадські об΄єднання, та
наскільки активно громада вирішує
проблеми.
Створений
інформаційнотренінговий
центр,ми
впевненні, допоможе в подальшому для
стабільної, продуктивної роботи та
покращення організаційного розвитку
громад. Потрібно надати поштовху
громадам
на
активні, рішучі, результативні дії –
навчити
правильно
користуватися
власними ресурсами та можливостями.
Добренські активісти переконані, що
саме після закінчення навчального
курсу, громадські організації матимуть
можливість впевнено долати шляхи до
здійснення своїх мрій.
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Офіційний сайт громадської
організації “Мрії збуваються”
НАШІ КОНТАКТИ
Добренська сільська рада
(05158) 9-62-46

“Майбутнє реальне лише за умови
співпраці між людьми”
Данте
Реалізувавши свої проекти чи ініціативи громади повірили у свої можливості.
І тут вже не важливо, який це проект і яка його вартість, головне люди
власноруч змінюють світ навколо себе та якість свого життя. Вони не
чекають дива чи-то діянь від влади – вони знають , що можуть і мусять
керувати цим та йти вперед громадою. Адже громада є великою силою, але
вона мусить діяти у співпраці з владою та за допомогою партнерів. За це їй
буде і повага і шана, та й вдаватиметься все значно легше. А рецепти успіху
громад досить прості.

РЕЦЕПТИ УСПІХУ
ГРОМАД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Віра свої сили – це вже гарантія у досягненні результату.
Активність та ініціативність.
Організація та керівник-лідер.
Колективне обговорення та спільні дії – запорука успіху.
Визначайте пріоритети та крок за кроком вирішуйте проблемні питання.
Тісна співпраця всіх сторін досягає значущих результатів.
Разом не лише дешевше, а й дієвіше.
Готовність і змога взяти відповідальність за якість свого життя.
Прозоре та постійне оцінювання результатів.
Навчання та обміни досвідом із успішними громадами.
Люди постійно мають бачити успіх. Люди бажають бути частиною цього
успіху.
Об'єднання зусиль громади – запорука розвитку всієї території.

І цей список є нескінченним, бо напрацьовується і пізнається життям. Адже
коли є перший результат, наступні – справа техніки.
Все більше створюється громад, все більше починають вони “підійматися з
колін” та керувати своїм життям, продовжують складати свої рецепти успіхів
та історії.
А хто ж буде наступними ? Можливо саме Ви та Ваша громада наважиться
здійснити свій перший крок …

Місія ФРММ: об’єднання та мобілізація зусиль і дій трьох секторів
суспільства, направлених на економічний, політичний і культурний розвиток громад
українського Причорномор’я (півдня України) на основі підтримки партнерства
громади, влади та бізнесу та просування принципів демократичного врядування.
Цілі:
• Налагодження громадського діалогу з запровадження демократичного,
доброчесного врядування та політик розбудови місцевих громад шляхом
моніторингу/аналізу місцевої політики з наступним з наступним просуванням
рекомендацій.
• Становлення громадських інститутів безпосереднього народовладдя (демократії
участі), шляхом реформування місцевих нормативно-правових актів (НПА) та їх
ресурсної підтримки.
Фонд створив систему підвищення спроможності місцевих активістів та об’єднань
громадян м. Миколаєва до адвокаційних дій. Ії складовими є :
По-перше, консультативна, інформаційна, методична підтримка різним формам
самоорганізації. На базі офісу Фонду з липня 2014 р діє приймальня мережі
«Української
Гельсінської
спілки
прав
людини
(УГСПЛ)
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2, де отримають правову допомогу городяни,
зокрема внутрішні переселенці з питань інтеграції у місцеву громаду та захисту
соціальних прав
По-друге, «Школа громадянської дії» (з питань створення, організаційного
розвитку, залучення фінансування для адвокасі - діяльності різних форм
самоорганізації у сфері прав споживачів послуг у сфері ЖКГ /благоустрою і
врахування інтересів громад мікрорайонів при формуванні/реалізації місцевих
програм соціально-економічного розвитку. Прозорості та відкритості бюджетного
процесу на місцевому рівні) та «Школа розвитку сільської громади» ( з питань
виживання сіл в умовах реформ на основі розвитку форм безпосереднього
народовладдя, зокрема ОСН).
По-третє, Грантова та коучингова підтримка спроможності об’єднань громадян до
представництва прав громадян та інтересі громад.
НАШІ КОНТАКТИ
54001, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 15/3
тел./факс: (0512) 47-38-79
тел.: (0512) 47-34-79,
e-mail: fondnikol@gmail.com; Web: www.frgn.mk.ua
https://www.facebook.com/fondrazvitia?sk=wall
https://plus.google.com/u/0/117226400839967671417/posts
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