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Цей посібник підготовлено за сприяння Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй 
(ПРООН) в Україні у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової 
підтримки Європейського Союзу та уряду Королівства Нідерландів. Діяльність підтримуваної 
ПРООН Мережі робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості здійснювалася 
також за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Посібник може бути корисним для академічної спільноти, представників і представниць 
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організацій, громадських активістів і будь-яких інших фізичних та юридичних осіб, зацікавлених 
у мобілізаційних процесах і впровадженні методології робочих груп із громадської безпеки та 
соціальної згуртованості.

Автори зібрали й узагальнили матеріали, думки та коментарі багатьох учасників і учасниць 
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ПЕРЕДМОВА
Підготовка цього посібника завершилася напередодні початку повномасштабної війни в Україні. 
Попри активні бойові дії, інструмент робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртова-
ності (далі – робочі групи) підтвердив свою ефективність.

Ті громади, де вдалося розбудувати міцні горизонтальні зв’язки, що базуються на довірливих сто-
сунках між основними акторами (місцева влада, громадянське суспільство, провайдери безпеко-
вих послуг), за інших рівних обставин краще дають собі раду з організацією евакуації, підтримкою 
внутрішньо переміщених осіб, забезпеченням соціальної та гуманітарної підтримки громадянам, 
які постраждали від війни, тощо.

З огляду на це автори посібника переконані, що підготовлений продукт має право на існування в 
посткризовому середовищі, а методика робочих груп із принагідними змінами може бути засто-
сована на етапі раннього відновлення України.

Посібник розроблено на основі практичного досвіду мобілізації громад у межах низки проєктних 
ініціатив Програми ООН із відновлення та розбудови миру в 11 цільових громадах Донецької, 
Луганської (підконтрольних уряду України територій), Запорізької та Житомирської областей із 
метою поширення позитивного досвіду впровадження методології робочих груп серед громад 
на території всієї України.

В основу посібника лягли 24 індивідуальні та групові інтерв’ю з лідерками мереж робочих груп, 
головами, секретарями, членами та членкинями робочих груп у цільових громадах, а також з ініці-
аторами й ініціаторками, бенефіціарами й бенефіціарками проєктів, що реалізовувалися завдяки 
діяльності робочих груп.

Теоретична частина посібника ґрунтується на попередніх розробках Програми ООН із відновлен-
ня та розбудови миру, зокрема йдеться про посібник для мобілізаторів громад «Мобілізація гро-
мад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості», а також 
на власних висновках авторів у процесі роботи та спілкування з героями та героїнями інтерв’ю, 
відвідування онлайн засідань робочих груп, вивчення їхніх типових документів, протоколів і звітів 
у цільових громадах.

Практична частина складається із 11 історій успіху громад, де до 24 лютого 2022 р. ефективно 
впроваджувалася методологія робочих груп, спрямована на розширення прав і можливостей 
вразливих жінок і чоловіків, а також на досягнення сталих результатів у сфері громадської без-
пеки та соціальної згуртованості.

Кожну історію, крім коментарів, ілюструє інфографіка, що дозволяє ближче познайомитися зі 
складом та характеристиками робочої групи, переглянути профіль конкретної громади, перейти 
на Facebook-сторінку робочої групи, а також простежити зв’язок робочої групи з Цілями сталого 
розвитку.

Посібник може бути корисним для академічної спільноти, представників і представниць органів 
місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, міжнародних організацій, 
громадських активістів і будь-яких інших фізичних та юридичних осіб, зацікавлених у мобіліза-
ційних процесах і впровадженні методології робочих груп з громадської безпеки та соціальної 
згуртованості.

Зверніть увагу! Якщо ви переглядаєте посібник в електронному форматі, для зручності викори-
стання під кожним QR-кодом передбачене гіперпосилання на продукт або сторінку, про які йдеть-
ся. Для переходу, будь ласка, натисніть на підпис.



СПІЛЬНОТИ В БЕЗПЕЦІ 7

ПЕРЕЛІК АБРЕВІАТУР
АТО   антитерористична операція

ВПО   внутрішньо переміщені особи

ВЦА   військово-цивільна адміністрація

ГБСЗ   громадська безпека та соціальна згуртованість

ГО   громадська організація

ГСД   група самодопомоги

ГУНП   Головне управління Національної поліції

ДПРЗ   державний пожежно-рятувальний загін

ДСНС   Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДЮСШ  дитячо-юнацька спортивна школа

ЗДО   заклад дошкільної освіти

КУ   комунальна установа

ОГС   організація громадянського суспільства

ОМС   органи місцевого самоврядування

ООН   Організація Об’єднаних Націй

ООС   Операція об'єднаних сил

ПРаТ   приватне акціонерне товариство

ПРООН  Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

ТГ   територіальна громада

ТЕС  теплова електростанція

ТЕЦ  теплоелектроцентраль

ТОВ   товариство з обмеженою відповідальністю

УВКБ ООН  Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців
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МЕТОДОЛОГІЯ 
РОБОЧИХ ГРУП 
З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ 
В ПРОЦЕСІ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД

1
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Пілотні робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості як інструмент мобілізації громад 
були започатковані на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей у 
2017 р. за ініціативи Програми розвитку ООН в межах діяльності Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру.

Станом на грудень 2021 р., географія присутності робочих груп розширилася на 65 громад у шести 
областях України – Дніпропетровській, Донецькій (території, підконтрольні уряду України), Запорізькій, 
Житомирській, Луганській (території, підконтрольні уряду України) та Херсонській.

Нині робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості – це не лише відкриті діалогові 
платформи, але й консультативно-дорадчі органи, що дають змогу імплементувати рішення громади 
в програмні документи місцевої влади та поступово переходять від проєктного до програмного 
управління, спрямованого на сталі та якісні зміни. Тож мета першого розділу – познайомити читачів  
і читачок із впровадженням цього інструменту мобілізації громад і коротко пояснити підходи, на яких 
він базується.

ГЕОГРАФІЯ ПРИСУТНОСТІ РОБОЧИХ ГРУП 2017 VS 2021

Житомирська
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Херсонська
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МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ:  
МЕХАНІЗМИ ТА ПРИНЦИПИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

1 .1

Мобілізацію громади можна визначити як процес підвищення спроможності, за допомогою якого 
окремі особи, групи та організації планують, здійснюють і оцінюють власну діяльність для задоволення 
спільних потреб у розбудові миру, безпеки й розвитку. Мобілізація сприяє розширенню кола 
зацікавлених сторін, які беруть участь у прийнятті рішень. Водночас мобілізація завжди спрямована 
на посилення можливостей жителів і жительок громади вживати заходи з метою сприяння змінам. Цей 
процес охоплює мобілізацію необхідних ресурсів, поширення інформації, розвиток спроможностей, 
розширення можливостей, а також налагодження співпраці між державним, громадським і приватним 
секторами в громаді.

КОНТЕКСТ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД В УКРАЇНІ ДО 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Реформа децентралізації, що стартувала в Україні у 2014 р., передбачала передачу повноважень і 
фінансових ресурсів від державної влади до органів місцевого самоврядування, а також актуалізувала 
питання «спроможної громади», яка здатна забезпечити сталий місцевий розвиток і надати якісні 
послуги своїм жителям. Попри позитивну динаміку, українське громадянське суспільство мало 
обмежені можливості впливу на прийняття рішень на локальному та національному рівнях.

Для громади дуже важливо мати майданчик для діалогу зацікавлених сторін. Особливо 
коли ми говоримо про територіальну громаду, адже питання, які були в місті, нам добре 
знайомі. Натомість про негаразди та труднощі в інших населених пунктах, які увійшли до 
нашого складу після об’єднання, ми особливо й не знали. Мобілізаційні процеси дозволяють 
почути різні голоси й ефективно спланувати діяльність, враховуючи інтереси та потреби 
всіх жителів», – зауважив голова робочої групи у Вугледарській ТГ, що на Донеччині, 
заступник міського голови Вугледара з питань діяльності виконавчих органів ради 
Максим Вербовський.

Громадська участь . Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеним Фондом 
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва влітку 2021 р., лише 7% респондентів стверджували, що 
вони регулярно беруть участь у різноманітних заходах своєї громади. Ще 29% вказали, що зрідка 
приєднувалися до загальних зборів у громаді чи інших активностей. Хоча більшість українців знають 
про різні форми демократичної участі громадян у прийнятті рішень, вони рідко застосовували ці 
знання на практиці. До прикладу, лише 6% повідомляли про інфраструктурні проблеми місцеві органи 
влади особисто, телефоном або відвідували громадські слухання1.

1 Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності. Основні висновки 9-ї хвилі 
(літо 2021). – Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3Hdsek3.

https://bit.ly/3Hdsek3
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Збройний конфлікт . Попри те, що збройний конфлікт, який тривав з березня 2014 р., був локалізований 
на сході України, 48,9% громадян гостро відчували його вплив2, що негативно позначалося на відчутті 
безпеки. За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість 
людських втрат, пов’язаних зі збройним конфліктом, серед цивільного населення, українських 
військових і членів збройних груп, від початку антитерористичної операції до 30 червня 2021 р.  
становила принаймні 42 800 осіб. Із них близько 13 200 загиблих і 29 600 поранених. Важливо 
зазначити, що протягом усього періоду конфлікту в зоні АТО/ООС на цивільних осіб припадало 25-
26% від загальної кількості загиблих у зв’язку з конфліктом3.

Соціальна напруга . Внаслідок збройного конфлікту на сході Україна опинилася на восьмому місці 
у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Станом на 4 січня 2021 р., за даними Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, було взято на облік майже 1,5 мільйони 
ВПО з непідконтрольних уряду України територій4. Додатковий тягар на обмежені ресурси України 
покладала вкрай висока частка безробітних, пенсіонерів та осіб з інвалідністю серед ВПО. Водночас 
із початком конфлікту на Донбасі суттєво збільшилася кількість українських емігрантів.

Права людини . Ситуація, пов’язана з дотриманням прав людини у Донецькій та Луганській областях, 
погіршилася по обидві сторони «лінії зіткнення» через прояви жорстокості, обумовлені конфліктом, 
а також такі порушення, як незаконні арешти та утримання, знущання, воєнні злочини та сексуальне 
насильство. У результаті конфлікту було зруйновано інфраструктуру та втрачено доступ до запасів 
газу, води та електрики. Школи та лікарні стали непридатними для використання або залишилися 
на непідконтрольній уряду України території, у зв’язку з чим люди були змушені подорожувати на 
довгі відстані або до інших міст і селищ, аби отримати доступ до освіти та медичних закладів. Право 
на гідне житло для багатьох людей було обмеженим через відсутність чітких механізмів компенсації 
за втрачене чи пошкоджене в результаті збройного конфлікту житло. На решті території України 
міжнародні організації також фіксували численні порушення базових прав людини.

Гендерно зумовлене насильство . Значне зосередження військових і воєнізованих формувань на 
сході України, зокрема поблизу «лінії зіткнення», поєднувалося з неконтрольованим розповсюдженням 
зброї, поганим дотриманням правопорядку та безкарністю злочинців. Все це збільшило ризик гендерно 
зумовленого насильства, зокрема стосовно жінок- і дівчат-ВПО. Внаслідок низької ефективності 
органів правопорядку та соціальних служб люди, які зазнали гендерно зумовленого насильства, 
рідко зверталися по допомогу. В умовах конфлікту та під час пандемії COVID-19 ця проблема лише 
посилилася.

Водночас саме жінки-ВПО наражалися на підвищений ризик різних форм насильства, включно з 
приниженням, образами, залякуванням, шантажем, словесними погрозами, фізичним насильством, 
конфіскацією грошей і майна або офіційних документів, примусовою неоплачуваною роботою 
та непристойними коментарями сексуального характеру. Дослідження, проведене Фондом 
народонаселення ООН, підтвердило підвищену вразливість жінок до різних форм насильства в 
умовах конфлікту: відсоток внутрішньо переміщених жінок, які повідомляли про принаймні один 
випадок насильства за межами сім’ї, втричі перевищував відповідний відсоток місцевих жінок (15,2% 
проти 5,3% респонденток)5.

2 Думки та погляди населення України відносно збройного конфлікту в Україні. – Грудень 2020 (Омнібус). – С. 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://bit.ly/3FcvWtz.

3 ООН підрахувала кількість жертв бойових дій на Донбасі, починаючи з 2014 року. – Радіо Свобода. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://bit.ly/3e522vc.

4 Мінсоцполітики: Обліковано 1 459 170 внутрішньо переміщених осіб. – Урядовий портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.
ly/3GX1Jz3.

5 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 27. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

https://bit.ly/3FcvWtz
https://bit.ly/3e522vc
https://bit.ly/3GX1Jz3
https://bit.ly/3GX1Jz3
https://bit.ly/3ykl5fN
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Пандемія COVID-19 . На додачу до переліченого вище, істотно змінила правила взаємодії на 
політичному, економічному та соціальному теренах українського суспільства пандемія COVID-19. Усі 
завдання, пов’язані зі стабілізацією соціально-економічної ситуації в Україні (і тим паче забезпеченням 
сталого розвитку), доводилося розв’язувати в умовах зростання дефіциту більшості ресурсів та 
обмеження звичних форм соціальної взаємодії.

За цих умов мобілізаційний підхід до розвитку громад набув пріоритетного значення. Важливим 
елементом процесу стало усвідомлення громадянами необхідності перетворення викликів на 
можливості. У самій кризі та складній ситуації часто можна знайти ресурси для її подолання. 
Наприклад, далеко не всі громадяни усвідомлювали можливості для розвитку, які надавала 
реформа децентралізації – інституційні, ресурсні, мотиваційні та інші. Підвищення обізнаності та 
розвиток необхідних компетентностей щодо цього питання міг стати і став поштовхом до підвищення 
громадського активізму, якого бракувало6.

ЩО ТАКЕ МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ ТА ЧОМУ ВОНА ВАЖЛИВА

Мобілізація громади – це процес, у якому діяльність активізується самою громадою або іншими 
людьми, що планується, впроваджується та оцінюється особами, групами й організаціями в громаді на 
засадах участі та сталості задля поліпшення загальних стандартів життя. У цьому процесі важливо те, 
що група людей долає свої відмінності й зустрічається на рівних для діалогу та спільного ухвалення 
рішень.

Іншими словами, мобілізація може розглядатися як процес, що починається з діалогу між членами 
громади, спрямованого на визначення того, хто і як розв’язуватиме проблеми, а також забезпечення 
можливості для кожного/кожної брати участь в ухваленні рішень, що впливають на їхнє життя. 

6 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 30. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

Виставка дитячих малюнків у Бердянську, Запорізька область / ПРООН в Україні

https://bit.ly/3ykl5fN
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Виходячи з цього, процес мобілізації громад може розглядатися як потужний інструмент для 
наснаження вразливих груп, а також як дієва відповідь громади на порушення прав людини й 
громадянина. Мобілізація громад руйнує традиційну монополію елітних груп та окремих особистостей, 
забезпечуючи механізм розподілу відповідальностей і влади, що супроводжують ці відповідальності7.

Для мене найважливіший ресурс, закладений у мобілізації, – довіра. До прикладу, ті 
люди, які увійшли до складу робочої групи в Авдіївці, – не віртуальна влада, а та, яка має 
людське обличчя. Мабуть, тому пересічні жителі й жительки громади, котрі мають ідеї, готові  
сміливіше братися за їх реалізацію. Вони відчувають підтримку, знають, що можуть порадити- 
ся й за потреби звернутися по допомогу. Ми зрозуміли, що насамперед  слід розвивати 
середовище навколо. І коли це стане звичкою, із базовими речами теж буде простіше», 
– пояснила голова робочої групи в Авдіївці, що на Донеччині, завідувачка Народного 
музею історії міста Авдіївка, голова осередку Національної скаутської організації «Пласт» 
Тетяна Переверзєва.

У процесі мобілізації громад критично важливо, щоб ніхто не залишався осторонь. Представники 
та представниці вразливих груп разом з іншими мають брати безпосередню участь у формуванні 
ефективної відповіді на проблеми, ідентифіковані громадою. На практиці це означає, що жителі й 
жительки громади самі беруть на себе відповідальність за підтримки з боку інших (за потреби). 
Громади спільно приймають рішення і несуть відповідальність за результати своєї діяльності. У такий 
спосіб досягається перерозподіл владно-підвладних відносин і контроль над ресурсами.

Люди організовуються навколо спільної мети, яка є життєво необхідною, пов’язаною з покращенням 
умов життя та створенням нових можливостей. Такою метою може бути полегшення доступу до 
правосуддя, зміцнення громадської безпеки, протидія гендерно зумовленому насильству, зниження 
рівня бідності, запровадження інклюзивної освіти тощо. Зважаючи на це, не варто говорити про єдину 
модель для мобілізації громад. Натомість є набір інструментів і принципів, які можна адаптувати й 
використати для мобілізації конкретної громади з урахуванням ситуації, мети, підходів і визначених 
пріоритетів.

Наприклад, ефективним інструментом мобілізації громад для розширення прав і можливостей 
зарекомендували себе групи самодопомоги, а на пізніших етапах – групи самоадвокації, а також 
ініціативні групи, що створюються на низовому рівні і, поступово нарощуючи потенціал у процесі 
навчання і реалізації практичних дій, стають достатньо спроможними, аби здійснювати політичний 
вплив.

Іншим успішним механізмом є організація діяльності робочих груп із громадської безпеки та соціальної 
згуртованості, в центрі уваги яких знаходиться налагодження міжсекторного партнерства, об’єднання 
і згуртування якомога більшої кількості зацікавлених сторін у громаді задля спільної діяльності у 
розв’язанні проблем громадської безпеки та соціальної згуртованості8.

Попри те, що мобілізація громад передбачає розширення прав і можливостей представників і 
представниць вразливих груп, які не мають змоги впливати на ухвалення рішень, вона не є органічним 
явищем, а організованим і забезпеченим ресурсами втручанням, що підтримується ззовні. Тут 
важливо ще раз наголосити, що мобілізація громад – це процес, який здійснюється членами громади, 
і саме вони планують і впроваджують діяльність у межах цього процесу, а також є відповідальними за 
результати цієї діяльності.

7 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 20. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

8 Там само. – С. 17.

https://bit.ly/3ykl5fN
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Спершу нам було дуже складно зрозуміти, що і як ми маємо робити. Але з часом прийшло 
усвідомлення: якщо сам не зробиш, сусід за тебе теж не зробить. Люди не вірили, що 
можна реалізувати свої ідеї чи залучити фінансування на соціально важливі проєкти. Потім, 
коли в процес включилися представники влади й поліція, коли побачили перші результати 
спільної діяльності, переконалися, що ми самі можемо впливати на ситуацію в громаді й 
покращувати власний добробут. Це дуже надихає на нові звершення!», – зізналася голова 
робочої групи в Нижній Дуванці, що на Луганщині, керуюча справами, секретарка 
виконавчого комітету Нижньодуванської селищної ради Наталія Лукащук.

Метод мобілізації громад базується на припущенні, що люди мають бажання та здатність робити багато 
речей самостійно для власного благополуччя, своєї родини та громади. Проте, як правило, вони 
рідко збираються, щоб розкрити свою колективну силу, оскільки потребують навчання і підтримки зі 
сторони.

ПІДХІД ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ (ГБСЗ)

Для того, аби краще зрозуміти, на чому ґрунтується підхід громадської безпеки та соціальної 
згуртованості, розроблений Програмою розвитку ООН, пропонуємо стисло розглянути, що ж таке 
«громадська безпека» та «соціальна згуртованість».

Громадська безпека – це концепція, яка прагне реалізувати на практиці безпеку людини, її розвиток 
та парадигми державотворення9 на місцевому рівні. В самому словосполученні закладений зміст: це 
безпека, якою її бачать жителі конкретної громади. Згідно з даними, зібраними під час підготовки 
профілів громад, у контексті безпеки людей хвилює низка проблем різного штибу – від фізичної 
близькості до «лінії зіткнення», корупції, політичної та економічної нестабільності до відчуття загрози 
від бродячих тварин, безробіття, низького рівня медичних послуг, незадовільного стану доріг, 
відсутності вуличного освітлення чи обладнаних пішохідних переходів.

Підхід, покликаний забезпечувати громадську безпеку, спрямовується на посилення спроможності та 
уповноваження громад, місцевої влади та постачальників безпекових послуг працювати разом, щоб 
знаходити точки дотику для розв’язання проблем безпеки, з якими вони зіштовхуються.

Як поліцейський, я повинен забезпечувати безпеку громадян на своїй території. На мою 
думку, керівний склад поліції кожного територіального органу не може бути ефективним, 
якщо не братиме участь у мобілізаційних процесах. Про який рівень довіри населення 
ми говоримо, якщо люди не відчувають себе в безпеці? Їх не цікавить суха поліцейська 
статистика, натомість треба безпечно вийти з дитиною на вулицю чи ввечері на каву. Тому 
так важливо співпрацювати з громадою, комунікувати, пояснювати й дослухатися до їхніх 
потреб», – зазначив начальник відділення поліції №2 Волноваського районного відділу 
поліції ГУНП в Донецькій області (2019-2021 рр.), майор поліції Артем Шеремета.

Маючи в основі захист прав і людської гідності, концепція соціальної згуртованості передбачає активну 
участь населення у розв’язанні актуальних проблем своєї життєдіяльності, подоланні соціального 
відчуження та дезінтеграції (бідності, бездомності, сирітства і т. д.)10. 

9 Community Security and Social Cohesion: Towards a UNDP Approach. – United Nations Development Programme Bureau for Crisis Prevention and Recovery. 
– December 2009. – P. 13. 

10 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 33. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

https://bit.ly/3ykl5fN
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Натомість відсутність соціальної згуртованості призводить до підвищення соціальної напруги, 
насильницьких злочинів, нападів на меншини, порушення прав людини та врешті-решт до виникнення 
насильницького конфлікту.

Іншими словами, соціальна згуртованість – це толерантність і повага до різноманітності як на 
інституційному, так і на індивідуальному рівні11, незалежно від характеристик особи: віку, соціально-
економічного становища, рівня освіти, сімейного стану, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, 
походження, національної, етнічної, релігійної приналежності, стану здоров’я тощо.

Соціальна згуртованість передбачає зменшення нерівності та соціального відчуження, водночас 
сприяючи зміцненню соціальних відносин, взаємодії та зв’язків, що разом складають соціальний 
капітал суспільства12. Соціальний капітал – це не лише сукупність соціальних інститутів, а також 
невидимий «клей», який скріплює їх разом.

Чим більший радіус довіри (коло осіб чи соціальних груп, що складають єдину систему довірчих 
стосунків), тим потужніший соціальний капітал громади, який не тільки сприяє зміцненню спільнот, 
але й впливає на відчуття благополуччя і добробут. Реалізація соціального капіталу стає можливою 
завдяки його конвертації в інші значущі ресурси. Наприклад, використовуючи соціальний капітал, 
можна отримати прямий доступ до економічних ресурсів, збільшити свій культурний капітал через 
контакти з експертами або зробити доступнішими інститути, відповідальні за надання послуг.

Водночас ГБСЗ – це багатосекторальний підхід, який об’єднує заходи безпеки (фактор громадської 
безпеки), що є спільною справою (фактор соціальної згуртованості) кожного/кожної жителя/жительки 
громади, підкреслюючи роль і важливість усіх зацікавлених сторін. Цей концепт застосований 
у настільній освітній грі «СпільноТИ в безпеці», розробленій із метою підвищення обізнаності про 
діяльність громадських активістів та активісток у складі робочих груп.

11 Community Security and Social Cohesion: Towards a UNDP Approach. – United Nations Development Programme Bureau for Crisis Prevention and Recovery. 
– December 2009. – P. 14. 

12 Berger-Schmitt R. Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement. – EuReporting Working Paper No. 14. – ZUMA, 2000. 
– P. 4. – [Electronic resource]. – Access: https://bit.ly/3Eb5Pll.

Настільна освітня гра «СпільноТИ в безпеці» / ПРООН в Україні

https://bit.ly/3Eb5Pll
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Підхід ГБСЗ об’єднує широкий спектр суб’єктів держави та громадянського суспільства, які 
встановлюють причини небезпеки, розробляють скоординовані заходи на рівні громади та 
запроваджують сприятливе середовище на національному рівні. Завдяки такій синергії концепції 
громадської безпеки та соціальної згуртованості гармонійно поєднуються, доповнюючи та посилюючи 
одна одну. Адже якщо громади відчувають себе фізично захищеними, то більш імовірно, що вони 
діятимуть згуртованіше, і навпаки.

У 2018 році, коли наша громада стала цільовою для Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру, Щастя повільно оговтувалося від активної фази збройного конфлікту, 
адже ми – одна із громад, розташованих на території уздовж «лінії зіткнення». Звісно, напрям 
громадської безпеки та соціальної згуртованості був для нас важливим. Але до початку 
співпраці з ПРООН ми цього так гостро не усвідомлювали, позаяк у зв’язку з життєвими 
обставинами насущними були зовсім інші питання. Разом зі стабілізацією ситуації прийшло 
розуміння, що потрібно об’єднуватися та разом відбудовувати громаду. І це принесло свій 
результат: люди справді за цей час згуртуватися. Де, як не тут, пліч-о-пліч приймати всі 
виклики й допомагати одне одному», – поділилася міркуваннями голова робочої групи 
Щастинського громади, що на Луганщині, головна спеціалістка відділу інформаційної 
політики Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Наталія Палагута.

Отже, підхід ГБСЗ – це відповідь на складні проблеми насильства та небезпеки в кризових контекстах. 
Його основними перевагами є те, що цей підхід:

 � мобілізує ресурси, необхідні для розв’язання проблем безпеки та розвитку, залучаючи якомога 
ширше коло зацікавлених сторін;

 � долає причини небезпеки, а не тільки її наслідки, поєднуючи надання термінового фізичного 
захисту з протидією політичним, економічним та соціальним передумовам насильства;

 � мобілізує громади задля розширення прав і можливостей їхніх жителів і жительок, надаючи 
дієві інструменти для прийняття рішень;

 � створює зв’язок між діяльністю на національному та місцевому рівнях, адже багато проблем, 
які загрожують безпеці в конкретній громаді, вимагають дій від органів центральної влади;

 � розбудовує довіру між різними соціальними групами, сприяючи зміцненню спільних цінностей, 
міжособистісних і міжгрупових зв’язків, які згуртовують суспільства і громади та роблять їх 
стійкішими до проявів насильства13.

13 Community Security and Social Cohesion: Towards a UNDP Approach. – United Nations Development Programme Bureau for Crisis Prevention and Recovery. 
– December 2009. – P. 22. 
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У громадах, що постраждали від конфлікту, громадський активізм часто знаходиться на низовому рівні. 
Тому заснування робочої групи із залученням максимальної кількості зацікавлених сторін створює 
передумови для безпечного середовища й посилення соціальної згуртованості.

Робоча група уповноважується громадою для мобілізації процесів громадської безпеки та соціальної 
згуртованості на місцевому рівні. З допомогою робочих груп громада колективно визначає свої 
потреби та знаходить шляхи їх задоволення. Важливо, щоб робоча група була репрезентативною, 
тобто щоби до неї входили представники та представниці всіх зацікавлених сторін, у тому числі 
обов’язково найуразливіші групи населення, з метою забезпечення повного зазначення реальних 
потреб і перспектив громади.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ

Метою створення робочих груп є об’єднання зусиль для підвищення рівня громадської безпеки та 
соціальної згуртованості на території, що зазнала впливу збройного конфлікту. 

Робоча група – це також консультативно-дорадчий орган місцевої влади, який дозволяє втілювати 
рішення громади в життя; інструмент демократичного процесу для розбудови діалогу та підвищення 
рівня довіри.

Наша робоча група саме про партнерство. Перевагою громадських організацій є 
можливість залучати ресурси, але ми, наприклад, не настільки потужні в темі громадської 
безпеки. До моменту створення робочої групи я не розуміла особливостей роботи ДСНС 
та поліції, мислила скоріше як обиватель. Зараз я усвідомлюю, наскільки важливо мати 
бачення з різних точок зору, адже це посилює нас усіх. Від самого початку ми домовилися, 
що тут зібралися люди, готові працювати на благо громади. Я активно висвітлюю діяльність 
робочої групи, пересічні жителі бачать, чим ми займаємося, ставлять питання, цікавляться 
і врешті виявляють бажання приєднатися», – зауважила лідерка Мережі робочих груп у 
Запорізькій області, голова робочої групи в м. Мелітополь, голова ГО «Мелітопольська 
волонтерська група «Патріот» Ольга Леонтьєва.

РОБОЧІ ГРУПИ З ГРОМАДСЬКОЇ  
БЕЗПЕКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 
ЗГУРТОВАНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
МОБІЛІЗАЦІЇ

1 .2



СПІЛЬНОТИ В БЕЗПЕЦІ18

Завдання, які, як показує практика, можуть ефективно розв’язуватися робочою групою, охоплюють, 
але не вичерпуються такими:

 � сприяти розбудові відносин і діалогу між представниками та представницями місцевих органів 
державної влади, місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, 
правоохоронних органів, волонтерських організацій і громадою;

 � створювати умови для реалізації принципів сталого розвитку завдяки розробленню проєктів 
та ініціатив, які б максимально віддзеркалювали потреби громади;

 � забезпечувати рівну участь усіх зацікавлених сторін у прийнятті суспільно важливих рішень;

 � проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадських активістів, волонтерів, 
ініціативних груп та інших жителів і жительок;

 � організовувати та проводити засідання, зустрічі та інші заходи для досягнення визначеної мети;

 � популяризувати діяльність робочої групи як дорадчо-консультативного органу;

 � сприяти залученню до постійного складу робочої групи вразливих категорій населення або 
їхніх представників.

Серед видів діяльності, що допомагають робочій групі досягати визначених завдань, можуть бути:

 � забезпечення майданчику для суспільного діалогу, який дозволяє в широкому колі обговорити 
актуальні для громади проблеми задля пошуку найефективніших рішень;

 � розроблення спільних проєктів (програм) взаємодії населення та різних інституцій із метою 
зміцнення громадської безпеки та підвищення довіри;

 � створення платформи для ОГС та ініціативних груп, де вони презентуватимуть ідеї проєктів, які 
можуть претендувати на грантову підтримку, для отримання зворотного зв’язку та погодження 
їхньої пріоритетності;

 � заслуховування звітів про діяльність поліції з наданням коментарів, зауважень, пропозицій від 
присутніх на засіданні робочої групи;

 � участь у розробленні стратегії розвитку громади, планів дій, програм соціального та 
економічного розвитку, цільових бюджетних програм тощо;

 � мережування робочих груп на обласному/міжрегіональному/національному рівнях;

 � громадська експертиза проєктів нормативно-правових актів органів місцевого самовря-
дування;

 � надання пропозицій від громади на розгляд сесії місцевих депутатів.

Для ознайомлення з типовим положенням про створення та 
функціонування робочої групи, будь ласка, перейдіть за QR-кодом 
праворуч або скористайтеся посиланням під ним. Приклади вті-
лення задекларованих принципів діяльності робочих груп дивіться  
в Розділі 2.

Положення

https://docs.google.com/document/d/1vhh68MKsjUGnN11x8i1kSp4S7iBFuhMb/edit?usp=sharing&ouid=102693516419420739080&rtpof=true&sd=true
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ЗАЛУЧЕННЯ ШИРШОГО КОЛА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ЇХНІ МОЖЛИВІ РОЛІ

Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості функціонує як діалогова платформа, 
уповноважена громадою спільно визначати потреби та ресурси, а також шукати ефективні відповіді 
на проблеми громадської безпеки та соціальної згуртованості.

Робоча група складається з постійних членів і членкинь, голови та секретаря. Склад постійних членів 
групи повинен бути репрезентативним та інклюзивним стосовно всіх груп і спільнот, представлених у 
громаді. Такий підхід критично важливий для повноцінного функціонування робочої групи, оскільки 
через цей інструмент громада може колективно виявляти та задовольняти свої потреби в безпеці 
та розвитку. Він повинен визначатися на основі постійних консультацій із місцевими партнерами, 
членами громади та переглядатися в процесі здійснення оцінки зацікавлених сторін, щоб забезпечити 
інтенсивність процесу мобілізації громади.

Робоча група має активно працювати над створенням простору для діалогу між потенційно розділеними 
секторами спільноти та між громадою і постачальниками послуг безпеки. Чим різноманітнішими є 
зв’язки, створені через робочу групу, тим більший потенціал вони мають для розвитку соціальної 
згуртованості, посилення громадської безпеки й розбудови довірчих відносин між різними сегментами 
громади. Надзвичайно важливим із точки зору ефективності розв’язання проблем є включення до 
складу робочої групи представників поліції та інших надавачів послуг безпеки в громаді14.

14 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 57. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

Засідання робочої групи в Новоайдарі, Луганська область / ПРООН в Україні

https://bit.ly/3ykl5fN
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Я приєднався до робочої групи в листопаді 2019 року, коли обійняв посаду керівника 
поліції Вугледара. З того часу я на засіданнях постійно, долучаюся до обговорень, що два 
місяці звітую. До участі в робочій групі я не спілкувався з громадськими активістами, не 
розумів високих матерій і для чого збирається робоча група. З часом, коли ми налагодили 
співпрацю, я почав інакше мислити, займатися саморозвитком і врешті подолав низку 
власних упереджень. Для мене мета робочої групи полягає в створенні безпечного 
середовища в громаді, комунікації та взаємодії різних зацікавлених сторін», – поділився 
начальник відділення поліції №2 Волноваського районного відділу поліції ГУНП в 
Донецькій області (2019-2021 рр.), майор поліції Артем Шеремета.

Ще складнішим, але не менш важливим завданням із точки зору мобілізації громади є включення 
представників і представниць маргіналізованих і вразливих груп, якими часто є люди з інвалідністю, 
внутрішньо переміщені особи, представники та представниці національних меншин, наприклад, роми.

Склад робочої групи набуває своєї унікальності залежно від конкретної громади. Однак, виходячи з 
досвіду діяльності ПРООН на сході України, список учасників та учасниць зазвичай охоплює, але не 
обмежується представниками та представницями наведених нижче груп:

 � усі соціальні групи в межах громади, включно з вразливими, які отримують реальну можливість 
бути почутими у висловленні своїх потреб у безпеці та соціальній згуртованості;

 � поліція, ДСНС та інші постачальники послуг із безпеки, зокрема військові, приватні охоронні 
підприємства, прикордонники, групи сусідської чи громадської варти і т. д.;

 � місцеві органи влади та самоврядування, які можуть підтримати рішення робочої групи як частину 
ширших стратегій, спрямованих на підвищення рівня безпеки та соціальної згуртованості в 
регіоні, наприклад, включення її у місцеві стратегії безпеки та запобігання злочинності;

 � заклади системи освіти, культури, охорони здоров’я, соціальні служби, інші заклади соціальної 
інфраструктури громади, які беруть участь в ухваленні рішень;

 � організації громадянського суспільства, які можуть допомогти в реалізації програм, надавати 
доступ громадам та поширювати рішення робочої групи на ширшу аудиторію;

 � представники та представниці груп самодопомоги, спроможні розширити доступ до прав і 
можливостей для вразливих груп;

 � лідери громад, здатні забезпечити участь різнорідних членів громади;

 � донори, які забезпечують фінансову підтримку ініціатив громади, а також підзвітність та 
оперативність ОМС і надавачів послуг із безпеки, допомагаючи в розвитку громадянського 
суспільства та надаючи підтримку в запобіганні конфліктам або постконфліктному примиренні15.

15 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 58. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

https://bit.ly/3ykl5fN
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СКЛАД РОБОЧИХ ГРУП У 2021 РОЦІ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ

У процесі ідентифікації потреб із громадської безпеки та соціальної згуртованості громада визначає  
та оцінює проблеми, які, на думку її членів і членкинь, впливають на безпеку та соціальну згуртованість. 
Члени й членкині робочої групи, представники й представниці широкої громадськості та інших 
зацікавлених сторін, включно з постачальниками послуг із безпеки, мають долучатися до процесу 
виявлення основних джерел незахищеності. Методами оцінки можуть бути складання профілів громад, 
усні та письмові опитування, онлайн-дослідження в соціальних мережах, інтерв’ю з експертами, 
дискусії у фокус-групах, а також доцільне поєднання цих інструментів.

Дизайн оцінки потреб із громадської безпеки та соціальної згуртованості за змістом та інструментами 
залежить від характеру програми та контексту громади. Наприклад, для однієї громади актуальнішим є 
питання відсутності взаємодії з поліцією, а для іншої – неналежний рівень освітлення вулиць у темний 
час доби чи дрібні крадіжки.

Виявивши проблеми, громади мають встановити пріоритетність своїх найнагальніших потреб. Вони 
відбиватимуть спільні інтереси громадян і постачальників послуг безпеки. Цей процес надзвичайно 
чутливий, адже він може посилити негативні настрої, тому фасилітаторам процесу варто звернути 
додаткову увагу на встановлення пріоритетів, підкреслюючи спільні інтереси.

Результати оцінки потреб громади знаходять віддзеркалення у профілі громади. Профіль складається 
у стандартизованій формі у вигляді стислого, але змістовного робочого документа, який має 
практичний характер. Він може використовуватися всіма зацікавленими сторонами як у процесі 
розроблення плану місцевого розвитку, так і для моніторингу й оцінки змін у сфері громадської 
безпеки та соціальної згуртованості. 
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Профіль громади повинен охоплювати стандартизований аналіз проблем дотримання прав людини, а 
також містити думки й позиції самих членів громади, особливо з найуразливіших груп16.

Профіль громади – це не лише базовий аналіз ситуації, але й найважливіша умова демократичної 
участі громадян у різних процесах на основі соціальної рівності – принципу участі, який дозволяє 
людям прямо висловлювати свою волю. Свобода та рівне право на саморозвиток можуть бути 
досягнуті тільки в партисипативному суспільстві, яке сприяє виявленню та задоволенню колективних 
вимог. В основу методів формування профілю громади покладена широка суспільна партисипація, 
тобто свідома й активна участь громадян у формуванні, виробленні та реалізації життєво важливих 
для громади рішень.

Ми працювали над профілем громади понад десять місяців. Це був перший спільний 
проєкт, який реалізовувала новостворена робоча група. Завдання ускладнювалося 
також тим, що фактично громада була ще не об’єднаною, хоча з 2016 року планувала 
діяльність щодо спільного розвитку населених пунктів, які мали увійти до її складу. Врешті 
проведені анкетування, опитування, картування і SWOT-аналіз підтвердили, що лише 
об’єднавши зусилля можна досягти поставлених цілей. До речі, напрацювання в межах 
підготовки профілю лягли в основу Стратегії розвитку Сартанської громади до 2028 року», 
– розповіла секретарка робочої групи в смт Сартана Донецької області, керівниця  
ГО «Агенція розвитку Сартанської громади», заступниця керівника Сартанської 
селищної ВЦА Юлія Онищенко.

Щоб ознайомитися з профілями цільових громад, чиї історії успіху впровадження робочих груп із 
громадської безпеки та соціальної згуртованості ввійшли до практичної частини посібника, будь ласка, 
перейдіть за QR-кодом на інфографіці під заголовком конкретної історії в Розділі 2 або скористайтеся 
посиланням під ним. 

Логічним продовженням процесу визначення пріоритетів є планування дій, за допомогою якого 
члени громади, місцева влада, працівники та працівниці системи безпеки/правосуддя, інших 
зацікавлених сторін формують свої цілі, дії, розподіляють ролі та відповідальність для розв’язання 
питань громадської безпеки та соціальної згуртованості, яким вони надають перевагу. 

Спільна відповідальність полягає в розробленні робочою групою документу, який чітко окреслює план 
дій для реалістичних заходів і приносить видимі результати. Громади самостійно визначають власні 
критерії того, як саме мають виглядати успішні зміни. Тож план діяльності повинен бути зрозумілим 
і доступним для всіх зацікавлених сторін, а також презентувати спільні погляди представників і 
представниць різних сегментів громади. План дій, який затверджується рішенням міського/селищного/
сільського голови з подальшим затвердженням на сесії міської/селищної/сільської ради, належить 
громаді, він має спиратися на наявні можливості та ресурси, а хід виконання бути підзвітним тій же 
громаді. 

Поступово плани дій передбачатимуть вищий рівень впливу, спираючись на сильні сторони громади, 
мережі та можливості членів робочої групи, а також інших ключових зацікавлених сторін. Наприклад, 
вони передбачають залучення інших організацій громадянського суспільства, бізнесових структур чи 
гілок влади, щоб вплинути на причини незахищеності та забезпечити максимальну реалізацію підходу 
громадської безпеки та соціальної згуртованості17.

16 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 60-62. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

17 Там само. – С. 63.

https://bit.ly/3ykl5fN
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Наша робоча група із залученням ветеранів, поліції та ДСНС розробила План громадської 
безпеки Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік, де передбачила шість 
заходів, орієнтованих на розв’язання або пом’якшення проблем і викликів, що стоять 
перед громадою. Цей план передбачає обов’язкове залучення вразливих груп населення, 
а особливо молоді та екскомбатантів АТО/ООС, до процесів прийняття рішень на місцевому 
рівні. Зважаючи на успішне виконання запланованого, на початку 2022 року робоча група 
запропонує громадськості аналогічний документ на наступний період», – поділилася 
планами голова робочої групи у м. Баранівка Житомирської області, директорка КУ 
«Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Наталія Свінціцька.

Підсумовуючи, робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості – це осередок на рівні 
громади, навколо якого мешканці та мешканки мобілізуються для створення безпечного середо-
вища, відповідально використовуючи такі інструменти взаємодії:

 � партисипативна оцінка ресурсів і потреб громади

 � зміцнення довіри та згуртованості

 � участь у прийнятті рішень на місцевому рівні

 � координація діяльності всіх зацікавлених сторін у питаннях безпеки та згуртованості

 � адвокація прав і розширення можливостей вразливих груп у громаді

 � залучення ресурсів для реалізації ініціатив та проєктів у сфері безпеки та соціальної 
згуртованості

 � розвиток потенціалу громади в напрацюванні системного підходу до створення безпечного 
середовища

 � розвиток лідерства та лідерського потенціалу в галузі безпеки.

Шлях, який проходять ініціативні групи або організації громадянського суспільства у процесі 
розроблення та впровадження проєктів за підтримки робочої групи, самостійність групи у виконанні 
поставлених завдань, здатність до самоорганізації – важливі показники успішності процесу мобілізації 
громади, які доповнюються додатковими видами діяльності та ініціативами, що здійснюються за 
допомогою мобілізованих внутрішніх ресурсів громади.

АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧИХ ГРУП

Рішення про створення робочої групи може ініціюватися групою громадських активістів на будь-
яких зборах (наприклад, на форумі місцевого розвитку або засіданні громадської ради). Намір про 
створення робочої групи та результати голосування фіксуються протоколом.

Водночас на сьогодні є три способи створення робочої групи: розпорядженням голови органу 
місцевого самоврядування, рішенням за результатами депутатського голосування на відкритому 
засіданні ОМС або наказом голови військово-цивільної адміністрації.

Документом, що регламентує діяльність робочої групи, є розроблене та затверджене органом 
місцевого самоврядування Положення про створення та функціонування робочої групи. У правовій 
площині робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості діють як консультативно-
дорадчі органи при ОМС у громадах.
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Ресурс робочої групи полягає в рівності, адже вона не передбачає суттєвої формалізації. 
Люди в таких умовах краще розкриваються. І якщо уявити, що робоча група раптом 
перестане існувати, громадськість втратить майданчик для діалогу. На засіданні робочої 
групи можна поставити запитання, наприклад, начальнику поліції, презентувати свою ідею 
та поділитися наболілим. Зараз робоча група у Вугледарі забезпечує якісну комунікацію 
між усіма зацікавленими сторонами та містить елементи адвокації», – підкреслила лідерка 
Мережі робочих груп у Донецькій області, членкиня робочої групи у м. Вугледар, 
менеджерка з організаційного розвитку та інновацій Агенції розвитку Вугледару Тетяна 
Сігаєва.

Разом із тим робоча група здійснює управління власними ресурсами та процесами. Кожна робоча група 
має затверджений місцевим органом влади План роботи на рік, а свою поточну діяльність оформлює 
такими документами, як порядок денний і протокол засідання. Поточні звіти поліції є обов’язковими та 
оформлюються за рекомендованою формою.

У зв’язку з пандемією COVID-19 засідання робочих груп, які традиційно відбуваються раз на два місяці, 
проводяться онлайн або в гібридному форматі, часто супроводжуючись трансляцією на Facebook-
сторінці робочої групи для широкого кола глядачів із можливістю попередньої реєстрації для 
безпосередньої участі в засіданні. Засідання зазвичай веде голова або секретар робочої групи, які 
обираються більшістю голосів на першому засіданні робочої групи. Результати зустрічей є публічними 
і висвітлюються на інформаційних ресурсах кожної громади, в соціальних мережах та на Порталі 
Мережі робочих груп.

Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер та можуть бути оформлені як місцева 
ініціатива відповідно до ст. 9 ЗУ «Про місцева самоврядування в Україні». Рішення робочої групи 
стосовно діяльності органів місцевого самоврядування можуть бути розглянуті на відкритому засіданні 
ради за участі членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Такі документи мають допоміжний 
характер і можуть стати підставою для прийняття розпорядчих документів на відповідних рівнях влади.

Створення подібних консультативно-дорадчих органів на місцевому рівні сприятиме якісному 
об’єднанню зусиль усіх зацікавлених сторін задля виявлення, обговорення й пошуку шляхів 
розв’язання проблем та усунення факторів, що негативно впливають на стан громадської безпеки та 
соціальної згуртованості.

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ, ЯКІ НЕСЕ В СОБІ ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧИХ ГРУП

У центрі процесу мобілізації, згідно з підходом громадської безпеки та соціальної згуртованості, 
чільне місце займають регулярний моніторинг за участі громади, оцінка змін і вивчення того, що в 
конкретній громаді працює найкраще. На кожному з описаних вище етапів – створення і підтримка 
діяльності робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, визначення потреб, 
оцінка пріоритетів і створення планів – важливо приділяти увагу тому, як сама громада стежитиме за 
змінами та вимірюватиме власний успіх.

Оцінюючи зміни, варто брати до уваги як кількісні, так і якісні показники, результати «видимі», конкретні, 
а також «невидимі», які стосуються більшою мірою змін у ставленні та характері відносин:

 � безпосередні зміни, які стосуються «видимих» конкретних речей, наприклад, забезпечення 
освітлення вулиць на небезпечних ділянках, створення «безпекових зупинок», ефективніший 
спосіб патрулювання чи започаткування роботи громадського патруля, встановлення камер 
відеоспостереження у школі тощо – це відчутний і виразний результат діяльності, який 
вимірюється найлегше;
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 � зміни у сприйнятті громадою себе, свого потенціалу та можливостей, рівня згуртованості, 
власної ролі у процесі схвалення рішень, а також бажання і готовність діяти далі, розширювати 
свою зону впливу;

 � процеси інклюзії, активізуються і стають видимими проблеми вразливих і непомітних груп, на-
приклад, внутрішньо переміщених жінок, людей літнього віку, людей із інвалідністю чи молоді;

 � зміни у відносинах, що охоплює, наприклад, улагодження конфлікту всередині чи між громадами 
(наприклад, відносини між спільнотою ВПО та місцевими жителями); 

 � якісно новий характер відносин між громадянами і владними структурами, покращення 
взаєморозуміння між поліцією/військовими та громадою;

 � зміни у практиках діяльності, поведінці осіб, відповідальних за надання послуг із безпеки, 
представників і представниць влади та самих громадян, усвідомлення поділеної відповідальності 
за громадську безпеку в громаді;

 � зміни у загальному відчутті та сприйнятті громадою контексту, в якому вона живе: чи 
почуваються люди безпечніше, чи більше люди довіряють владі, чи краще влада реагує на 
звернення громадян, чи реально залучені сторони відчувають партнерство18.

Приклади змін, втілених у громадах завдяки діяльності робочих груп із громадської безпеки та 
соціальної згуртованості дивіться у Розділі 2, а також у відео за QR-кодами нижче.

За понад три роки, протягом яких я беру участь у засіданнях робочої групи, в громаді 
відбулися суттєві позитивні зміни. У людей з’явилося прагнення розвивати громаду і 
самостійно створювати нові послуги. Завдяки робочій групі я розширив мережу соціальних 
зв’язків, і це дуже спростило мою подальшу роботу та сприяло розвиткові служби. Я 
переконаний, що без громадських організацій, які працюють на території громади, було б 
дуже складно. Вони, як вогники, запалюють усе навколо своїм ентузіазмом, готові порадити 
та направити в потрібному річищі. Ми спілкуємося та знаходимо шляхи розв’язання спільних 
проблем», – прокоментував член робочої групи у смт Новоайдар, заступник начальника 
Щастинського районного управління ГУ ДСНС України в Луганській області Євген 
Туркін.

18 Сила Т., Форрестер С. Мобілізація громад: досвід ПРООН у реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості. Посібник для мобілі-
заторів громад. – Листопад 2018. – C. 67-68. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/3ykl5fN.

Андріївська ТГСєвєродонецькЛисичанськКрасногорівка

https://bit.ly/3ykl5fN
https://youtu.be/BG5DxtMWpKQ
https://youtu.be/WReLVRvR8Tc 
https://youtu.be/o6MGkbjJh1A
https://youtu.be/thKqSsann5M
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21

16

24

26

36%

48%

13%

3%

Ступінь виправдання очікувань 
і досягнення цілей робочих груп

Залученість зацікавлених сторін до діяльності робочих груп

Вплив робочих груп на ситуацію в громаді

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Дуже погано

Не знаю

впроваджують 
бюджет участі

втілюють інноваційні 
рішення

реалізовують адвокаційні 
проєкти/ініціативи

реалізовують проєкти 
із запобігання та протидії 
гендерно зумовленому 
насильству

Залученість поліції 

Залученість 
представників/-ць громади

Залученість 
представників/-ць ОМС

Сприяє позитивним 
змінам у громаді 

Сприяє досягненню 
гендерної рівності 

Відповідає інтересам 
вразливих груп  

Сприяє залученню 
та розвитку молоді 

532
отримані за участю 

робочих груп 
проєкти

Громади

226
реалізованих 
мініініціатив

56
розроблених 

нормативних/програмних 
документів

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Не знаю

Повністю 
згоден/-на

Скоріше 
згоден/-на

Важко сказати

Повністю 
не згоден/-на

Скоріше 
не згоден/-на

49% 38% 9% 2% 2%

46% 41% 10% 2% 1%

49% 38% 10% 2% 1%

62% 31% 3% 2% 2%

53% 35% 8% 2% 2%

52% 35% 9% 2% 2%

51% 35% 9% 3% 2%

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧИХ ГРУП
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ВИКЛИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ґрунтуючись на висновках, зроблених у процесі підготовки посібника, а також на спілкуванні з 
зацікавленими сторонами, пропонуємо розглянути актуальні виклики, які постають перед робочими 
групами з громадської безпеки та соціальної згуртованості, й можливі шляхи їх подолання або 
мінімізації негативного впливу.

Виклик Рекомендації

Залучення 
широкого кола 
зацікавлених 
сторін, в т . ч . 
представників 
і представниць 
вразливих 
категорій 
населення

 � покращити зовнішню комунікацію з метою ефективнішого інформування 
громадськості про роль робочих груп та їхній вплив на прийняття важливих рішень

 � адресно запрошувати представників і представниць зацікавлених сторін, в т. ч. 
вразливих категорій населення, до участі в засіданнях робочих груп із можливістю 
подальшого включення до постійного складу

 � розбудовувати бренд робочих груп та організацій, які адмініструють їхню діяльність
 � зберігати паритетність відносин всередині робочої групи, відпрацьовуючи меха-

нізми ухвалення спільних рішень із урахуванням потреб найменш захищених і 
нечисленних груп населення

Розбудова 
бренду робочих 
груп

 � розробити та впроваджувати комунікаційну стратегію робочої групи, у якій 
визначити пріоритетні цільові аудиторії, ключові повідомлення та релевантні 
комунікаційні канали відповідно до заздалегідь визначених місії, мети та завдань

 � залучати фінансування та/або волонтерський ресурс для комунікаційного 
супроводу діяльності робочої групи

 � публікувати мінізвіти після засідань робочої групи у форматі, що відповідатиме 
вимогам визначених комунікаційних каналів 

 � дотримуватися розроблених Мережею робочих груп візуальних елементів брен-
дингу

 � формувати сталі партнерства на місцевому, регіональному, державному рівнях

Підвищення 
організаційної 
спроможності 
робочих груп 
та їхніх членів і 
членкинь

 � проводити навчання для членів і членкинь робочих груп та інших зацікавлених 
сторін

 � організовувати обмін досвідом з іншими громадами як в Україні, так і поза її межа-
ми, в тому числі в онлайн-форматі

 � налагоджувати партнерські зв’язки між різними акторами для спільної реалізації 
ініціатив і проєктів

 � напрацьовувати успішні кейси системного підходу до розв’язання питань гро-
мадської безпеки та соціальної згуртованості

Забезпечення 
сталості змін, 
які впроваджу- 
ються за 
підтримки 
робочих груп

 � забезпечувати принагідний перехід від проєктного до програмного підходу зі 
стратегічним плануванням подальших кроків

 � посилювати спроможність місцевих лідерів і лідерок через навчання, делегування 
повноважень та підкреслення їхньої ключової ролі у процесах мобілізації громади

 � формалізувати статус Мережі робочих груп, яка зможе представляти їхні інтереси 
та адвокатувати до влади різних рівнів

 � моніторити впроваджені зміни, оцінюючи їхній вплив у короткостроковій і 
довгостроковій перспективі 

 � мати чіткий план правонаступництва

Залучення 
ресурсів для 
підтримки 
діяльності 
робочих груп

 � розробити фандрейзингову стратегію відповідно до стратегічного плану діяль-
ності робочих груп

 � залучати до діяльності робочих груп організації із визначеним правовим статусом 
для спільної діяльності з розвитку громади (громадські та благодійні організації, 
громадські спілки, соціальні підприємства тощо)

 � ініціювати в громадах реалізацію бюджетів участі
 � розповсюджувати інформацію про ефективність робочих груп на ширше коло 

зацікавлених сторін, включно з міжнародними донорськими організаціями
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РОЛЬ 
РОБОЧИХ ГРУП
З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ 
В МОБІЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ 
ГРОМАД ПРООН: ІСТОРІЇ УСПІХУ

2

Цей розділ базується на серії індивідуальних 
і групових інтерв’ю з головами, секретарями, 
членами й членкинями робочих груп у цільових 
громадах, ініціаторами й ініціаторками, 
бенефіціарами й бенефіціарками проєктів, 
які своєю діяльністю щодня змінюють життя 
українських громад на краще.

Кожну історію ілюструє інфографіка, що 
дозволяє ближче познайомитися зі складом та 
характеристиками робочої групи, переглянути 
профіль конкретної громади, перейти на 
Facebook-сторінку робочої групи з метою 
отримання детальнішої інформації або зв’язку з 
її адміністраторами, а також простежити зв’язок 
робочої групи з Цілями сталого розвитку.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ  
ЗМІН У ВУГЛЕДАРІ:  
РОБОЧА ГРУПА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 
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Facebook Профіль

https://www.facebook.com/VugledarWorkGroup/
https://drive.google.com/file/d/1fK1JAOa_W-nu3W3COtT4eGVdLgKoWPHV/view?usp=sharing
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Робочу групу з громадської безпеки та соціальної згуртованості у Вугледарі, Донецька область, 
засновано однією з перших – у травні 2017 р. Згодом вона стала незамінним комунікаційним 
майданчиком, де влада, громадськість і поліція обговорюють критично важливі питання та спільно 
напрацьовують варіанти їх розв’язання.

До створення робочої групи ми майже не комунікували з громадськими організаціями 
міста. Але завдяки нашій спільній діяльності сформувалося діалогове вікно, де є можливість 
реально впливати на розвиток громади. Особливо актуально це у зв’язку з реформою 
децентралізації. Наша робоча група – про згуртованість у розв’язанні нагальних проблем, 
підвищення обізнаності та взаємодію. Зараз ми працюємо над тим, щоб у кожному селі, яке 
до нас приєдналося, була хоча б одна громадська організація», – запевнив голова робочої  
групи, заступник міського голови Вугледара з питань діяльності виконавчих органів 
ради Максим Вербовський .

Однак на початку діяльності члени та членкині робочої групи не завжди розуміли свою роль, 
відвідуючи зустрічі радше для проформи – щоб поговорити та заслухати звіти. Глибше усвідомлення 
можливостей, які стоять за цим інструментом мобілізації, прийшло зі впровадженням спільних ініціатив. 
Протягом двох перших років основним завданням робочої групи була точкова реакція на проблеми 
з громадською безпекою та соціальною згуртованістю. Але з поступовим розвитком потенціалу 
прийшло й розуміння, що розв’язання локальних питань не створює умов, які би сприяли запобіганню 
безпекових проблем у майбутньому. А відтак з’явилася потреба в переході від проєктного до 
програмного підходу та впровадженні системних змін.

Реакцією на цю потребу стало розроблення Міської комплексної програми «Безпечне місто» на 
2020 – 2023 рр., яка не була прийнята у зв’язку з приєднанням до Вугледару низки громад у межах 
реформи децентралізації. Однак завдяки системній діяльності робочої групи безпекові питання 
увійшли до переліку цілей Стратегії розвитку Вугледарської територіальної громади до 2027 р. та 
будуть включені до майбутньої комплексної програми «Безпечна громада», яка об’єднає всі населені 
пункти новоствореної ТГ.

Окрім того, одним із найбільш соціально важливих напрямів діяльності робочої групи у Вугледарі є 
запобігання та боротьба із домашнім і гендерно зумовленим насильством. Посприяла розвитку цього 
напряму колишня поліцейська, секретарка робочої групи та членкиня Агенції розвитку Вугледара 
Олена Бойко. Її громадська діяльність розпочалася ще у 2015 р. після участі в тренінговій програмі, 
організованій ООН Жінки та Українським жіночим фондом. Саме з появою робочої групи пані Олена 
отримала додаткову підтримку та інструменти для впровадження своїх ідей.

У березні 2018 року в межах невеликого грантового проєкту ми ініціювали відкриття 
центру допомоги жінкам, які зазнали домашнього насильства. Я пройшла численні 
навчання з цієї теми, зокрема з психологічних та юридичних аспектів. Нині профілактика 
і боротьба з домашнім насильством – моя основна тема. Є допомога конкретно тим, хто 
до нас звертається, є взаємодія із суб’єктами, які працюють у цій сфері, є підвищення 
рівня поінформованості населення, а також саморозвиток. Врешті у травні 2020 року ми 
зареєстрували ГО «Вугледарський кризовий соціальний центр для жінок, які постраждали 
від насильства», і я стала її головою. За період активної роботи вдалося проконсультувати 
понад 70 осіб – як жінок, так і чоловіків. Після того, як люди виходять із ситуації домашнього 
насильства, ми й надалі працюємо над підвищенням їхньої самооцінки, запрошуємо на 
тренінги та фокус-групи, переходимо на новий рівень взаємодії», – розповіла Олена Бойко.
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Результатом співпраці всіх зацікавлених сторін і чотирирічної активної діяльності робочої групи 
стало відкриття у Вугледарі денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які зазнали 
насильства. Він функціонує як структурний підрозділ міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, маючи на меті зменшення випадків домашнього та/або гендерно зумовленого насильства 
шляхом соціопсихологічної роботи.

До речі, до процесу активно залучено поліцію Вугледару. Після відкриття центру завдяки 
діяльності робочої групи та особисто Олени Бойко працівники та працівниці місцевого відділення 
поліції тричі відвідували тематичні навчальні заходи, зокрема семінар-тренінг щодо запобігання і 
протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, тренінг «Практичне застосування норм 
законодавства України з гендерно зумовленого та домашнього насильства», а також інформаційну 
сесію з питань взаємодії поліції з громадськістю та дій працівників поліції під час виклику за фактом 
скоєння домашнього насильства.

Поліцейські, які виїжджають на виклик щодо домашнього насильства, самостійно оцінюють 
ризики та дають кваліфікацію, чи є склад адміністративного правопорушення. Не всі наші 
працівники закінчували вищі навчальні заклади системи МВС. Звісно, є закладена база, 
але людині, яка ще не має досвіду, дуже важко. Тож особовий склад сприйняв тренінги 
позитивно. Вони перезавантажилися, переосмислили свою роботу та здобули нові знання, 
які за нагоди використовують на практиці. Ми починали з азів, загальних положень і 
закінчували актуальними проблемами. Колектив розвивається, адже не все можна і треба 
розв’язувати силою. За ці зустрічі я особливо дякую Олені Бойко. Ми постійно з нею на 
зв’язку. Вона – колишня поліцейська, тому добре розуміє специфіку нашої роботи», – 
прокоментував начальник відділення поліції №2 Волноваського районного відділу поліції 
ГУНП в Донецькій області (2019–2021 рр.), майор поліції Артем Шеремета.

Олена Бойко (зліва) із гостями виставки, присвяченої протидії домашньому насильству у Вугледарі, 
Донецька область / ПРООН в Україні
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Маючи 15-річний досвід роботи в органах внутрішніх справ на різних посадах, пані Олена дійсно 
виступає «місточком взаємодії» між поліцією, соціальними службами та громадськістю. Але на цьому її 
поле діяльності не завершується. У 2021 р. Олена Бойко стала інклюзивною громадською радницею 
та незабаром проводитиме у Вугледарі аудити доступності. Крім того, вже понад два роки вона веде 
жіночий клуб «Кокетка», на базі якого працювали групи самодопомоги для жінок віком 60+ і тих, 
що зазнали домашнього та/або гендерно зумовленого насильства. Олена Бойко – авторка двох 
проєктів, профінансованих у межах бюджету участі, і зараз разом з однодумницями планує відкривати 
соціальне підприємництво з виготовлення екосумок.

Я багато розповідаю людям, що таке робоча група, запрошую організації та установи. 
Пояснюю, що це діалогова платформа, де можуть поспілкуватися представники влади, 
поліції, громадськості, де можна отримати інформацію про те, які проєкти реалізуються 
або плануються, які нагальні питання підіймаються. Йдеться не просто про новини чи звіти, 
а про досягнення, проблеми, налагодження комунікації, рекомендації. На робочій групі 
як в інклюзії – світ без обмежень», – підсумувала голова ГО «Вугледарський кризовий 
соціальний центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства, секретарка 
робочої групи та членкиня Агенції розвитку Вугледара, інклюзивна громадська радниця 
Олена Бойко.
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ВІДКРИТТЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ  
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ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ  
НА «ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ» 
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Процес формування громадянського суспільства в Золотому на Луганщині відбувається в складних 
умовах – місто від початку збройного конфлікту знаходиться на «лінії зіткнення», а його частина 
– Золоте-4 – досі є зоною активних бойових дій. Перебуваючи у складі Гірської міської військово-
цивільної адміністрації, Золоте має особливий статус, який не передбачає широкого впливу 
громадськості на прийняття рішень. Тож створена тут у 2018 р. робоча група з громадської безпеки та 
соціальної згуртованості, яка об’єднала громади м. Золоте та с. Катеринівка, має важливе значення 
для налагодження діалогу та співпраці між владою і громадськістю.

До робочої групи ввійшли люди, готові взяти на себе відповідальність у важкі часи. Зараз 
склад суттєво розширився, але більшість складають ті, хто з нами від самого початку. 
Якщо у 2018 році в Золотому була лише одна громадська організація, то зараз їх уже вісім. 
Ба більше, наші ГО вдало співпрацюють і мають за плечима декілька успішних ініціатив, 
реалізованих колективно. Наприклад, проєкт із психосоціальної підтримки вразливих 
категорій населення, які проживають уздовж «лінії зіткнення», де пліч-о-пліч працювали 
волонтери трьох громадських організацій – ГО «Координаційна рада міста Золоте «Рідне 
місто», ГО «Золоте джерело» і ГО «Жінка за майбутнє», – а також ініціативна група села 
Катеринівка. Така взаємодія додає нам упевненості, а робоча група дозволяє бути почутими 
та підтримувати процеси з розбудови миру в громаді», – зауважила голова робочої групи, 
керівниця ГО «Координаційна рада міста Золоте «Рідне місто» Олена Галканова.

У 2014 р. Олена Галканова переїхала до Золотого з Первомайська Луганської області, яке й досі 
перебуває в переліку непідконтрольних уряду України територій. Отримавши статус внутрішньо 
переміщеної особи, вона усвідомила, що без власного внеску зміни на краще в громаді неможливі. 
Тож зараз, маючи економічну освіту та досвід ведення бізнесу, жінка поєднує громадську діяльність із 
гуманітарною роботою на «лінії зіткнення».

Пані Олена разом із колежанками у 2019 р. займалася підготовкою профілю громади, де, серед 
іншого, визначено нагальні виклики, які турбують жителів м. Золоте та с. Катеринівка. Дослідження 
підтвердило серйозні негаразди з громадською безпекою: люди потерпають від постійних обстрілів 
і проблем із розмінуванням території, бояться лягати спати й ходити вулицями в темний час доби. 
Крім того, відсутність у Золотому поліцейської станції негативно впливала на відчуття безпеки всього 
населення й особливо вразливих груп, зокрема внутрішньо переміщених осіб, для яких безпека стала 
важливим фактором інтеграції в громаду.

Найближчий відділ поліції знаходився в місті Гірське, що за 37 кілометрів від Золотого. 
Під час засідань робочої групи ми часто чули, що в поліції некомплект, а місце, де вони 
розташовані, не пристосоване для їхнього перебування. Це суттєво ускладнювало їхню 
роботу. Крім того, фізична присутність поліції на місці додає впевненості. Ми – буферна 
зона. Тому проблема безпеки, насамперед фізичної, під час усіх опитувань йшла червоною 
лінією та закономірно турбувала місцевих жителів. Усе це спонукало нас до пошуку шляхів 
розв’язання цієї проблеми, хоча до того моменту в нас не було жодного спільного з поліцією 
проєкту», – пояснила Олена Галканова.

Саме робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості актуалізувала проблему на 
обласному рівні, давши поштовх адвокаційній діяльності для реалізації ідеї відкриття поліцейської 
станції в Золотому. Члени робочої групи протягом півтора року вели перемовини з владою та поліцією, 
аналізували можливості та перестороги, проводили громадські обговорення та залучали нових 
партнерів. 
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У результаті спільних зусиль вдалося визначити відповідне приміщення й отримати підтримку від 
ПРООН на розроблення проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт.

Поліцейська станція в Золотому, яка відчинила двері 5 жовтня 2021 р., обслуговує не тільки населення 
міста, що складає майже 14 000 осіб, а й жителів Гірської міської територіальної громади (близько  
40 000 осіб), до складу якої входять ще п’ять населених пунктів, розташованих на «лінії зіткнення».

Комфорту обслуговування сприяє універсальний дизайн і розташування – в приміщенні адміністрації 
Золотого, куди щоденно звертаються десятки жителів району і територій, що знаходяться у 
безпосередній близькості до «лінії зіткнення», які потребують поліцейського супроводу. Відкриття 
поліцейської станції сприяє згуртуванню органів влади та правоохоронних органів із місцевим 
населенням.

Дуже хочеться, щоб сподівання, покладені на особовий склад органами місцевого 
самоврядування та громадою, справдилися. І позитивне враження від вигляду нової 
поліцейської станції, коли туди заходиш, залишалося з людьми й після того, як вони покинуть 
будівлю. Ми закликаємо громадськість до комунікації та співпраці, оскільки без такого 
спілкування нам навряд вдасться побудувати дійсно партнерські й дієві відносини, яких ми 
щиро прагнемо», – прокоментував відкриття поліцейської станції начальник Головного 
управління Національної поліції в Луганській області Олег Григоров19.

19 Цитата адаптована з виступу Олега Григорова на церемонії відкриття поліцейської станції в м. Золоте, опублікованого на Facebook-сторінці «Поліція 
Луганської області». – Режим доступу: https://www.facebook.com/policeLG/videos/615441246295523/.

Відкриття поліцейської станції в Золотому, Луганська область / ПРООН в Україні

https://www.facebook.com/policeLG/videos/615441246295523/
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Взаємодія поліції та громади уможливила реалізацію у 2021 р. трьох спільних проєктів, які також є 
результатом діяльності робочої групи. Один із них передбачає встановлення камер відеоспостереження 
та облаштування робочого місця оператора відеоспостереження. У межах другого громада створює 
відкритий спортивний майданчик, де за підтримки поліції відбуватимуться курси з самозахисту для 
жінок, які зазнали домашнього та гендерно зумовленого насильства. Третій проєкт має на меті 
створення майданчику поряд із поліцейською станцією, де проводитимуться спортивні змагання для 
поліції та молоді.

Відкриття поліцейської станції – важлива подія для Золотого, адже тепер жителі можуть 
звертатися по допомогу до поліції цілодобово. Це порядок, безпека, швидке реагування на 
скоєні правопорушення чи прояви насильства, що сприяє підвищенню відчуття безпеки в 
громаді. Врешті це приклад для виховання нашої молоді! Я сподіваюся на плідну співпрацю 
з працівниками поліції, зокрема в проведенні позакласних заходів та реалізації спільних 
проєктів у майбутньому», – підкреслив директор Золотівського ліцею №16 Володимир 
Заїка.
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗІЇ  
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У селищі Новоайдар, що на Луганщині, форум місцевого розвитку, який слугував платформою для 
взаємодії громадських організацій, у 2018 р. трансформувався в робочу групу з громадської безпеки 
та соціальної згуртованості. Це дозволило залучити до співпраці ширше коло зацікавлених сторін, в 
тому числі місцеву владу, поліцію, ДСНС, представників соціальної сфери, а також пересічних жителів 
і жительок, зацікавлених у розвитку громади, що після об’єднання охоплює 32 населені пункти. 
Діалоговий майданчик, який забезпечує робоча група, дає змогу почути одне одного й обговорити 
гострі питання.

Одним із найважливіших стратегічних напрямів діяльності робочої групи вже кілька років поспіль 
залишається просування інтересів вразливих груп населення, зокрема сімей, які виховують дітей з 
інвалідністю. Тема інклюзивної освіти вперше потрапила до порядку денного робочої групи ще у 2019 р.  
У процесі дослідження проблеми з’ясувалося, що в Новоайдарському районі проживає 185 дітей з 
інвалідністю, які потребують уваги фахівців. Так виникла ідея створити в Новоайдарі інклюзивно-
ресурсний простір для людей з інвалідністю.

Раніше батьки мусили відправляти своїх дітей здобувати освіту у спеціалізованих школах-
інтернатах, возити в реабілітаційні центри й на заняття до спеціалістів, які знаходяться в 
інших містах області. Це суттєво погіршувало фінансове становище таких родин, адже батьки 
витрачали й без того невеликий сімейний бюджет на дорогу. Часом людям доводилося 
змінювати місце роботи, щоб максимально задовольняти потреби дитини. Крім того, батьки 
зіштовхувалися з педагогічними та психологічними проблемами, як-от встановлення 
та підтримка контакту з дитиною, розв’язання конфліктних ситуацій, особливо тих, що 
загрожують цілісності сім’ї й ускладнюють адаптацію в соціумі», – пояснила членкиня робочої 
групи в Новоайдарі, лідерка мережі робочих груп у Луганській області Олена Кізілова.

Засідання робочої групи в Новоайдарі, Луганська область / ПРООН в Україні
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Хоча самі батьки й хотіли задовольнити право дітей відвідувати вузьких спеціалістів безпосередньо 
у своїй громаді, саме робоча група допомогла консолідувати зусилля і втілити ідею в життя. До 
обговорення долучилися люди з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю, фахівці медичних 
закладів і представники та представниці органів місцевого самоврядування. Спільними зусиллям 
вдалося визначити приміщення, яке можна було використати для створення інклюзивно-ресурсного 
простору: в центрі селища на першому поверсі однієї зі шкіл. Однак громада зіштовхнулася зі ще 
одним викликом, адже приміщення потребувало капітального ремонту.

Проведення ремонтно-будівельних робіт двох кабінетів для індивідуальної та кабінету для групової 
роботи з дітьми, а також облаштування відремонтованих приміщень підтримала ПРООН у межах 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Тепер тут є сенсорна кімната, ляльковий театр, 
бульбашкові колони, зручні меблі та світлові елементи, які створюють цікаву й комфортну атмосферу 
для маленьких відвідувачів. Впроваджували проєкти дві місцеві громадські організації – ГО «Рада 
жінок Новоайдарщини» та Новоайдарська районна ГО «Світанок», які за підтримки робочої групи 
також залучили співфінансування із місцевого бюджету на закупівлю інтерактивного обладнання.

Попри те, що пандемія COVID-19 трохи пригальмувала повноцінний запуск простору, у відремонтованих 
та оснащених приміщеннях уже відбуваються заняття. Послуги логопеда та психолога надають 
спеціалістки, які приїжджають до Новоайдару з Сєвєродонецька.

Мати-одиначка Марія Т. (ім’я змінене на прохання жінки, – ред.), яка виховує шестирічну дитину з 
інтелектуальними порушеннями, як і багато інших батьків, до відкриття простору протягом кількох 
років возила сина щосуботи до Сєвєродонецька маршруткою. Малюк дуже втомлювався і часто хворів, 
що негативно впливало і на ефективність занять. Хоч Марія справно виконувала з сином домашні 
завдання, позитивних зрушень майже не було. Тож коли жінці розповіли про можливість створення 
інклюзивно-ресурсного простору, вона активно включилася в процес – брала участь в опитуванні й 
приходила на засідання робочої групи, щоб особисто долучитися до обговорення.

Кабінет інклюзивно-ресурсного простору в Новоайдарі, Луганська область / ПРООН в Україні
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Ми відвідуємо індивідуальні заняття з логопедом і психологом двічі на тиждень. Дитина на 
очах почала змінюватися – покращилися пам’ять і логічне мислення. Спершу йому було 
складно, а зараз дні, коли ми відвідуємо простір, – улюблені. Він називає спеціалісток 
феями, обожнює гратися тамтешніми іграшками. В кабінетах комфортно й тепло. Я спокійно 
залишаю сина, поки він займається з фахівчинями, адже знаю, що вони знайшли спільну 
мову. Якщо раніше він мало спілкувався з однолітками в садочку, то зараз його не зупинити – 
син став дуже товариським, допомагає меншим діткам. Коли ми тільки прийшли, спеціалістки 
казали, що нам зарано йти в школу. Але після кількох місяців регулярних занять дівчата 
впевнені, що наступного року він буде готовий до першого класу. Ми безмежно вдячні всім 
причетним до відкриття простору, адже це змінило наше життя», – поділилася Марія Т.

Надалі в інклюзивно-ресурсному просторі планують проводити індивідуальні та групові психолого-
педагогічні, корекційно-розвиткові заняття, а також надавати психолого-педагогічні консультації для 
батьків.

Окрім того, завдяки робочій групі громадські організації та ініціативні групи Новоайдарської селищної 
територіальної громади реалізували низку проєктів, спрямованих на зміцнення громадської безпеки 
та соціальної згуртованості. Наприклад, закупили обладнання для санітарної обробки громадських 
місць, відремонтували поліцейську станцію, встановили вуличне освітлення, «розумні» камери, 
дорожні знаки, обладнали пішохідні переходи. За підтримки ПРООН, наданої у межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру, та місцевої влади активісти займаються стерилізацією й вакцинацією 
безпритульних тварин, адвокатують програму благоустрою громади, працюють над збільшенням 
дохідної частини бюджету й обліком земельних ресурсів, створюють умови для активізації населення, 
а з 2021 р. у громаді працює бюджет участі.
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Першим кроком після заснування у 2018 р. робочої групи з громадської безпеки та соціальної 
згуртованості у Нижній Дуванці, Луганська область, стало проведення тренінгу з підготовки профілю 
громади та картування населених пунктів. Понад пів року після нього активісти й активістки працювали 
над профілем, що створювався для громади та силами громади. У результаті цієї масштабної роботи 
було визначено перелік проблем, ресурсів і першочергових завдань, які стали своєрідним планом дій 
для робочої групи.

Лідеркою руху змін стала керуюча справами, секретарка виконавчого комітету Нижньодуванської 
селищної ради Наталія Лукащук, яка обійняла посаду голови робочої групи. Наталія, хоч і народилася 
в Нижній Дуванці, протягом 15 років до початку збройного конфлікту на сході України, жила в 
Луганську. У липні 2014 р. вона разом із семирічним сином приїхала у відпустку до батьків, де у зв’язку 
з розгортанням бойових дій була змушена лишитися, отримавши статус внутрішньо переміщеної 
особи. Наталія, яка в Луганську працювала юристкою та викладала право, два роки не мала роботи. 
У 2016 р. їй запропонували посаду в селищній раді, що стало поштовхом до громадського активізму.

Я повернулася з великого міста, і це відкрило мені очі. Те, що в Луганську сприймалося 
як належне – ті ж лавки чи вуличне освітлення, – тут було майже дивом. Я почала 
розмірковувати, чому ми так живемо. Відповідь виявилася простою: бо складні теми ніхто не 
підіймає. Це усвідомлення спонукало робити все можливе, аби в громаді було комфортно. 
Коли я познайомилася з методологією робочих груп, то побачила, яких результатів можна 
досягнути за допомогою цього інструменту. Тоді я вирішила для себе, що ми обов’язково 
маємо спробувати. На початку було дуже складно. Ми не розуміли, куди рухатися, але 
постійно навчалися та обмінювалися досвідом із колегами. Я розвивалася сама і залучала 
активних людей», – поділилася Наталія Лукащук.

Спершу жителі громади не вірили в можливість змін. Але послідовна діяльність робочої групи наочно 
продемонструвала, що люди можуть власноруч впливати на свій добробут. Крім того, відкрита для 
всіх діалогова платформа сприяла підвищенню рівня довіри до органів місцевого самоврядування та 
поліції. До речі, до складу робочої групи входять представники й представниці всіх населених пунктів, 
які приєдналися до новоствореної Нижньодуванської громади. Як наслідок, осередки громадської 
активності та численні ініціативні групи почали з’являтися не лише в адміністративному центрі, а й у 
малих селах.

Дебютна ініціатива, реалізована в Нижній Дуванці завдяки робочій групі з громадської безпеки 
та соціальної згуртованості, мала назву «Громадська студія-бібліотека» (2019 р.). У її межах на базі 
Нижньодуванської ДЮСШ створили дві локації – ігрову дитячу кімнату та конференцзалу. Це єдиний 
простір у громаді, де можна зібрати людей для неформального спілкування. Мініпроєкт став символом 
можливих змін зусиллями жителів, тож кількість впроваджених ідей із кожним роком лише зростає. 
Наприклад, знаковим є проєкт зі створення в сільському клубі с. Новониканорівка сучасного та 
комфортного простору, який без перебільшення став осередком культурного життя.

Люди не вірили, говорили, що такого не може бути. Коли прийшли меблі, коли закупили 
комп’ютери, коли все зібрали, виникла потреба в косметичному ремонті. І тоді, побачивши 
все на власні очі, жителі активізувалися: фарбували підлогу, шпаклювали стіни. Люди 
можуть бути активними, але важливо показати приклад. У цьому селі постійно проживає 
близько 100 людей. Це переважно люди старшого віку. Молоді мало, але вона є. І, звісно, їм 
також хочеться мати місце для спілкування. В цьому приміщенні є безплатний wi-fi, проєктор, 
можна дивитися фільми. Там збираються місцеві художні колективи, відбуваються концерти 
та вистави», – розповіла Наталія Лукащук.
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Завдяки сприянню робочої групи в громаді також впровадили проєкт «Мій друг і товариш поліцейський», 
дякуючи якому в шкільному холі створили простір, де в інтерактивному форматі відбуваються 
щомісячні навчальні зустрічі з представниками поліції. Крім того, він став місцем спілкування, де 
школярі залюбки проводять перерву та грають у настільні ігри.

Важливою віхою розвитку громади стало заснування осередків груп самодопомоги (ГСД), де люди 
самостійно, без участі професіоналів, надають допомогу самим собі або іншим людям із такими ж 
проблемами за принципом «рівний – рівному». Пройшовши навчання в межах проєкту «Групи 
самодопомоги як каталізатор соціальних змін для згуртування громади», Наталія Лукащук разом із 
колежанками Вітою Давиденко та Оленою Сучок організувала у 2019 році чотири групи самодопомоги, 
із яких три працюють до сьогодні: ГСД «Освітянська єдність» для вчителів, які зіштовхуються з 
професійним вигоранням, ГСД «Довір’я» для батьків, які мають проблеми у вихованні дітей, та ГСД 
«Горицвіт» для самотніх людей старшого віку. Загалом до них долучилося 50 осіб, із яких 42 жінки та 
вісім чоловіків. Створені групи самодопомоги не лише сприяють посиленню соціальної згуртованості 
жителів і жительок громади, а й слугують підґрунтям для подальшої адвокаційної діяльності.

Групи самодопомоги справді відіграють важливу роль у розвитку громадського активізму. 
Наприклад, ГСД «Довір’я» збирається уже протягом двох років, розширюючи цільову 
аудиторію та залучаючи нових учасників і учасниць. Вони – яскравий приклад поступового 
переходу від самодопомоги до самоадвокації. Ініціативна група, до складу якої увійшли 
батьки, котрі відвідують цю групу самодопомоги, реалізувала мініініціативу «Майданчик 
моєї мрії». Ідея полягала в облаштуванні інклюзивного місця для сімейного дозвілля біля 
будинку багатодітної родини, де є дитина з інвалідністю. Як показує досвід, ініціативні групи, 
що формуються в колі самодопомоги, з часом адвокатують за права інших членів громади 
з аналогічними потребами», – зазначила членкиня робочої групи, організаторка груп 
самодопомоги в Новочервоненському старостинському окрузі Нижньодуванської ТГ 
Олена Сучок.

 
Наступним кроком у системній діяльності робочої групи як діалогового та адвокаційного майданчика 
стало впровадження в Нижньодуванській громаді бюджету участі за підтримки експертів ПРООН. 
Конкурс уперше стартував 2020 р., і з того часу ініціативні групи реалізували чотири проєкти: 
облаштували паркову зону в с. Новочервоне, закупили обладнання для ДЮСШ, відновили спортивний 
стадіон у с. Тарасівка та створили зону дозвілля в с. Преображенне.

Цікаво, що у 2021-му виграли проєкти з населених пунктів, які до нас тільки-но приєдналися. 
Вони розгорнули якісну інформаційну кампанію і тепер втілюють свої ідеї в життя. Ми вже 
два роки працюємо з бюджетом участі, але я дуже хочу змінити формат, долучивши місцевий 
бізнес. Це дозволить нам не лише реалізувати ще більше проєктів, а й сприятиме синергії та 
розбудові соціального партнерства», – підсумувала лідерка робочої групи з громадської 
безпеки та соціальної згуртованості Наталія Лукащук.
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Сартанська селищна територіальна громада, що знаходиться у межах 20 кілометрів від «лінії зіткнення» 
в Донецькій області, утворилася в липні 2020 р. Перше ж засідання робочої групи з громадської 
безпеки та соціальної згуртованості відбулося тут за півтора року до об’єднання – наприкінці 2018 р.  
За цей час група, що розпочинала діяльність у форматі громадської платформи, перетворилася 
на консультативно-дорадчий орган – спершу Сартанської селищної ради, потім – Сартанської 
військово-цивільної адміністрації. Робоча група консолідувала зусилля влади, бізнесу, громадськості, 
постачальників соціальних, адміністративних і безпекових послуг, об’єднавши громаду, яка лише 
створювалася, навколо міжсекторного діалогу та спільної мети.

Ми це називаємо переходом від відкритої діалогової платформи до сталої діяльності. 
Спершу ми вчилися будувати зв’язки, відвідували тренінги, семінари, форуми, обміни 
досвідом. Робили все можливе, аби різні актори, які ввійшли до складу робочої групи, були 
справжніми партнерами. Завдяки цьому з часом ми усвідомили себе як агентів змін. Ми 
розбудовуємо громаду за принципами сталості та ефективності, а для цього потрібен чіткий 
план. Так з’явилася потреба в розробленні стратегічних документів, що стали основою 
нашої діяльності», – пояснила секретарка робочої групи, керівниця ГО «Агенція розвитку 
Сартанської громади», заступниця керівника Сартанської селищної ВЦА Юлія Онищенко.

Першим спільним документом новоствореної робочої групи став профіль громади, над яким авторський 
колектив працював понад 10 місяців. Завдання ускладнювалося також тим, що фактично громада була 
ще не об’єднаною, хоча з 2016 р. планувала діяльність щодо спільного розвитку населених пунктів, 
які мали увійти до її складу. В підсумку проведені анкетування, опитування, картування і SWOT-аналіз 
підтвердили, що досягти поставлених цілей можна лише об’єднавши зусилля.

Використовуючи діалогові підходи, ресурс робочої групи та можливості, які надала реформа 
децентралізації, у листопаді 2019 р. Сартанській селищній раді вдалося досягти партнерських 
домовленостей із ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» щодо сплати екологічного 
податку за розміщення відвалів шлаково-сміттєвих відходів металургійного виробництва до бюджету 
громади. 

Засідання робочої групи в Сартані, Донецька область / ПРООН в Україні
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Протягом багатьох років, попри те, що шлакові відвали фізично знаходилися саме на території 
Сартани, через особливості адміністративного устрою надходження йшли до Волноваської районної 
ради. Тож Сартанська громада не лише втрачала кошти, а й мусила самостійно мінімізовувати вплив 
від шлакового накопичення.

Так виникла ідея щодо формування місцевого екологічного фонду. Однак цей процес вимагав 
серйозної підготовчої роботи, зокрема розроблення та прийняття Стратегії екологічного розвитку 
Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програми впровадження Стратегії екологічного 
розвитку для Сартанської ОТГ до 2025 р., а також проведення стратегічної екологічної оцінки обох 
документів.

Підготовка стратегії відбувалася із максимальним залученням громади через слухання, участь у фокус-
групах і громадських обговореннях, а роль флагмана взяла на себе робоча група. Саме завдяки 
її цілеспрямованій діяльності та взаємодії всіх учасників та учасниць процесу ініціативу підтримала 
Програма ООН із відновлення та розбудови миру.

Платежі до бюджету громади, сформовані підприємством у 2021 р., склали 28 мільйонів 
гривень. Це цільові кошти, тож використовуються саме на екологічні та інфраструктурні 
проєкти. Ми вже придбали баки для збирання сміття, які передали домовласникам, щоб 
розв’язати питання поводження з твердими побутовими відходами. Частину коштів 
спрямували на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, знесення аварійних дерев та озеленення. 
Крім того, ми обмінюємося субвенціями з Маріупольською громадою – надаємо їм залишки 
екологічного фонду, а вони у тій самій сумі передають нам кошти на соціально-економічний 
розвиток. Це дорожньо-транспортна інфраструктура, ремонт зовнішнього освітлення та 
інші проєкти, які, до речі, зумовлюють розвиток економіки. Наступного року отримана сума 
складатиме близько 17 мільйонів гривень, тож ми продовжимо впроваджувати ініціативи 
в усіх населених пунктах громади», – розповів член робочої групи, заступник керівника 
Сартанської селищної ВЦА Євген Бодягін.

Одним із наймасштабніших проєктів, реалізованих за кошти з екологічного фонду, стане 
реконструкція центрального парку імені Л. Н. Кір’якова. Зараз триває розроблення проєктно-
кошторисної документації, але вже є рішення про співфінансування цієї ініціативи з екологічного 
фонду регіонального бюджету. Після реконструкції парк відповідатиме стандартам доступності та 
інклюзивності, а також задовольнятиме культурні, естетичні та інфраструктурні потреби жителів і 
жительок громади.

Разом із цим, застосувавши діалоговий підхід, робоча група залучила фінансову підтримку від ПрАТ 
«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» для створення генерального плану смт Сартана, 
поєднаного з планом зонування території. Цей документ стане основою для формування єдиного 
генерального плану всієї громади.

У квітні 2020 р. за ініціативи робочої групи та місцевих активістів на території майбутньої Сартанської 
селищної ТГ було проведено аудит доступності об’єктів соціального та побутового призначення для 
маломобільних груп населення, а в липні того ж року Сартанська громада стала частиною пілотного 
проєкту Програми ООН із відновлення та розбудови миру, спрямованого на запровадження 
діалогового підходу до розв’язання конфліктів.

Завдяки діяльності робочої групи вже розроблено Інтегрований план безпеки Сартанської ТГ у  
восьми напрямах, а також триває робота над Стратегією розвитку громади до 2028 р. Члени робочої 
групи за підтримки ПРООН, що надається у межах Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру, працюють над розробленням сайту громади, який передбачатиме використання інструментів 
електронної демократії, здійснюють активну міжсесійну роботу і реалізовують проєкти, спрямовані на 
посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості.
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Я бачу, наскільки багато ми зробили та як зросли разом із робочою групою. Нині до складу 
робочої групи входить 61 людина. Для них украй важливо долучатися до обговорення. І 
якщо у 2019 р., коли я пропонувала подавати мініініціативи на конкурс, їх було всього 
три-чотири, то зараз це десять якісно прописаних проєктів, направлених на подолання 
проблем громадської безпеки та соціальної згуртованості. Люди приходять на засідання, 
захищають свої ідеї з презентаціями, і це дуже приємно. Робоча група зажила своїм життям 
із тим сенсом, який ми в неї закладали, а синергічний ефект поширився на всю громаду, що 
особливо важливо на «лінії зіткнення», – підсумувала Юлія Онищенко.

Засідання робочої групи в Сартані, Донецька область / ПРООН в Україні
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Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості в Покровській громаді Донецької 
області утворилася у 2019 р. З того часу вона пройшла декілька етапів становлення, а в квітні 2021 р., з 
обранням нового голови, оновила свій склад, до якого увійшли представники та представниці міської 
влади, поліції, ДСНС і громадянського суспільства.

Для мене головна мета робочої групи – це спільне обговорення та прийняття важливих 
рішень, які можуть вплинути на добробут усієї громади. Завдяки взаємодії та співпраці ми 
краще розуміємо, в якому напрямі розвиватися. Робоча група – комфортний діалоговий 
майданчик, де можна поспілкуватися з представниками й представницями майже всіх 
організацій та установ міста. Я, як психолог і співробітник ДСНС, вбачаю своє покликання в 
допомозі людям. Тому дуже радує, що завдяки робочій групі можемо втілювати інноваційні 
ідеї та допомагати тим, хто цього потребує», – зауважив член робочої групи, фахівець 
відділу психологічного забезпечення Центру забезпечення діяльності Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Самусін.

І дійсно, одним із найяскравіших досягнень робочої групи в Покровську стала налагоджена співпраця 
між громадськістю в особі ГО «Ініціативний центр «Толока» та 9-м Державним пожежно-рятувальним 
загоном Головного управління ДСНС України у Донецькій області (далі – ДПРЗ-9), що полягала в 
реалізації проєкту зі створення кімнати психологічної підтримки людей, які постраждали внаслідок 
надзвичайних ситуацій.

Будь-які кризові події – стихійні лиха, нещасні випадки, аварії, пожежі, катастрофи, збройні конфлікти – 
призводять до соціальних і психологічних наслідків, які порушують звичне життя людей. Лише у 2020 р.  
на території обслуговування ДПРЗ-9, яка охоплює 16 населених пунктів, зафіксовано 562 пожежі. 

Люди, котрі потрапили в складну життєву ситуацію, традиційно потребують соціальної підтримки та 
захисту зі сторони суспільства і держави. Аби не залишати таких людей на самоті зі своїми проблемами, 
було прийнято рішення про створення кімнати психологічної підтримки на базі ДПРЗ-9.

Ініціатива в реалізації цього проєкту йшла від ДСНС. Вони входили до складу робочої групи та 
шукали громадську організацію-партнера. Так ми й познайомилися. Все було прораховано, 
прописано, намальовано, як саме вони хочуть обладнати кімнату. До реалізації проєкту 
я навіть не здогадувалася, що в штаті ДСНС є психологи, які надають підтримку людям, 
котрі постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, хоча зараз це здається абсолютно 
логічним. За підтримки ПРООН, що надавалася в межах Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру, ми закупили будівельні матеріали, меблі та обладнання, а вони своїми 
силами зробили ремонт. Крім того, завдяки створенню комфортніших умов психологи, які 
надають допомогу в цій кімнаті, ще з більшим ентузіазмом ставляться до своєї роботи», – 
розповіла секретарка робочої групи, голова ГО «Ініціативний центр «Толока» Тетяна 
Моісеєва-Шиленко.

Відокремлення робочого простору психологів від кабінету психологічної підтримки забезпечило 
атмосферу безпеки, довіри та анонімності. Адже тільки за таких умов люди, котрі постраждали внаслідок 
надзвичайних ситуацій, можуть розкрити свої найгостріші емоційні переживання та проговорити факти 
екстремальної події. 
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Кімната психологічної підтримки у Покровську, Донецька область / ПРООН в Україні

Кімната також створила можливість для використання сучасніших та ефективніших методів 
психологічної допомоги, наприклад, рецептивна музична терапія, пісочна терапія, тілесно-орієнтована 
терапія, арттерапія та когнітивно-поведінкова терапія. Під час консультацій із метою корекції 
емоційної та мотиваційної сфери фахівці використовують метафоричні картки та кубики історій. До 
того ж, створено умови для проведення групової психотерапії після перебування в екстремальних 
ситуаціях, а саме: тренінгів, спрямованих на розв’язання внутрішніх конфліктів і зняття напруги. 
Відвідувачі кімнати психологічної підтримки мають змогу переглядати відеофільми, що базуються на 
методах роботи з реакціями людини. Актуальність проєкту також підтверджують загальноукраїнські 
дослідження, згідно з якими під час пандемії COVID-19 попит на психологічні послуги зріс на 10-30%.

ДСНС має найвищий рівень довіри серед усіх державних служб України. Проте в нашому 
суспільстві досі мало людей вважають, що прийти до психолога – це абсолютно природно. 
Найважче було поширити інформацію про існування кімнати, де ми безоплатно надаємо 
допомогу, а також пояснити людям, що це повністю конфіденційно та ні до чого їх не 
зобов’язує. Спершу ми власноруч шукали людей, які постраждали внаслідок надзвичайних 
ситуацій, і пропонували свої послуги. А потім спрацював ефект «сарафанного радіо». 
Зараз кімната працює в стаціонарному режимі, люди самостійно звертаються, отримуючи 
психологічну допомогу і підтримку. Як на мене, результат феноменальний – з моменту 
відкриття у лютому 2021 року, ми надали послуги 209 особам. Ми розширюємо базу, додаємо 
психологічний інструментарій. Мушу визнати, що вийшло навіть краще, ніж ми планували», – 
повідомив керівник проєкту, психолог Андрій Самусін.

Відчувши підтримку зі сторони громадськості, ДПРЗ-9 уже планує наступний проєкт, спрямований 
на модернізацію диспетчерського пункту, що дозволить оперативніше приймати виклики, а також 
створить комфортніші умови для працівників.
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Окрім сприяння розвитку унікальних партнерств, робоча група з громадської безпеки та соціальної 
згуртованості в Покровську доклала зусилля до створення профілю громади, який став основою 
для формулювання Стратегії розвитку міста до 2030 р. Також у 2021 р. Покровська громада стала 
рекордсменкою за кількістю поданих на конкурс від ПРООН мініініціатив у Донецькій області – члени 
робочої групи та пересічні жителі презентували аж 18 ідей, із яких три отримали підтримку.

Класно, що на нашій робочій групі представники та представниці різних сфер, які варяться 
кожен у своїй каструльці, можуть зустрітися й подивитися одне одному в очі. Часто буває, що 
є проблема, яка турбує когось із них багато тижнів або місяців, а її легко можна розв’язати 
безпосередньо під час засідання. Посадовці змінюються, вони можуть не знати, до кого 
звернутися з того чи іншого питання, і часто буває, що на робочій групі вони знайомляться 
і відразу отримують потрібну інформацію», – підбила підсумок Тетяна Моісеєва-Шиленко.
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Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості в Бердянську слугує платформою 
для обміну ідеями та сприяє пошуку ефективних шляхів розв’язання безпекових питань. Заснована 
восени 2019 р., вона дала поштовх до об’єднання зусиль громадськості та місцевої влади, які до цього 
майже не співпрацювали. Зараз до складу робочої групи, крім різнопланових громадських організацій, 
входять заступники міського голови, профільні управління, екскомбатанти АТО/ООС, поліція, ДСНС, 
соціальні служби, медики, представники та представниці вразливих категорій населення.

Коли ми формували склад робочої групи, запрошували представників і представниць 
зацікавлених сторін, які працюють із темами безпеки та соціальної згуртованості у громаді. 
Результати нашої спільної діяльності показують: зв’язки, які вдалося розбудувати за два 
роки, допомагають підсилювати одне одного. Також з’явилася можливість перекеровувати 
людей, котрі звертаються до нас по допомогу. Якщо на засіданні або поза ним підіймається 
проблемне питання, ми точно знаємо, що в нашій робочій групі цим уже хтось займається», 
– поділилася екссекретарка робочої групи, голова ГО «Жінка майбутнього» Наталія 
Копиця.

Саме пані Наталія стояла біля джерел заснування робочої групи в Бердянську. У травні 2014 р., за два 
дні після перших пострілів, які пролунали в Донецькому аеропорту, вона разом із родиною покинула 
рідне місто й переїхала до Приазов’я. Думала, на місяць-два, але з часом настільки перейнялася 
проблемами громади, що її статус внутрішньо переміщеної особи й досі викликає подив у багатьох 
знайомих.

У Донецьку Наталія мала успішне рекламне агентство, але ще до початку збройного конфлікту на 
сході України зацікавилася темою протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству. Це і стало 
стимулом до створення ГО «Жінка майбутнього». Протягом всього 2014 р. організація перебувала у 
замороженому стані, однак, трохи освоївшись у Бердянську, Наталія почала займатися тим, заради 
чого створювала ГО. 

Наталія Копиця на тренінгу для поліцейських у Бердянську, Запорізька область / ПРООН в Україні
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Спершу вона багато навчалася, їздила на обмінні візити, брала участь у короткострокових проєктах, і 
за два роки це дало результат: Наталія зуміла зібрати навколо себе команду професійних і небайдужих 
жінок, які зараз складають ядро організації та активно долучаються до робочої групи.

Важливою рисою діяльності бердянських активісток на чолі з Наталією Копицею є комплексний 
підхід до запобігання та боротьби з домашнім і гендерно зумовленим насильством. Саме завдяки 
робочій групі ГО «Жінка майбутнього» вдається успішно налагоджувати міжсекторну співпрацю, яка 
передбачає залучення органів місцевого самоврядування, поліції, судів, прокуратури, соціальних 
служб та громадськості.

Хоча спершу поліція і сприймала представниць ГО та участь у робочій групі як додаткове навантаження, 
з часом стало зрозуміло, що спільна діяльність приносить позитивний результат. А вже в червні 2020 р.  
Головне управління Національної поліції в Запорізькій області та ГО «Жінка майбутнього» уклали 
Меморандум про взаєморозуміння, співпрацю, здійснення правової просвітницької діяльності та 
організацію спільних заходів заради безпеки громадян.

Фахівчині ГО «Жінка майбутнього» надають психологічну підтримку тим, хто зазнав 
насильства. Їхні психологині виїжджають із поліцейськими на виклики, працюють із 
кривдниками, проводять профілактичні бесіди. За їхньої ініціативи відбуваються безоплатні 
заняття із самооборони для жінок та тренінги для поліцейських, де наші працівники й 
працівниці набувають не лише теоретичних знань, але й практичного досвіду. Спільно ми 
маємо змогу розірвати коло насильства. З кожним днем довіра населення до поліції зростає, 
і я вважаю це, зокрема, заслугою робочої групи та ГО «Жінка майбутнього», – розповів 
начальник відділу превенції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій 
області Сергій Шиян.

Тренінг із протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству для поліцейських у Бердянську, 
Запорізька область / ПРООН в Україні
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Під час тематичних тренінгів для поліції за підтримки Програми розвитку ООН, тренерки ГО «Жінка 
майбутнього» зосереджуються на двох аспектах: правовому та психологічному. В правовому блоці 
говорять про міжсекторну співпрацю, тобто про те, як структури взаємодіють між собою, щоб слухачі 
й слухачки розуміли алгоритми взаємодії поліції із соціальними службами, медиками та громадськими 
організаціями, вивчають нюанси українського законодавства та його практичну реалізацію, працюють 
із кейсами в інтерактивному форматі, розглядають випадки із поліцейської практики з точки зору 
правників. Психологічний блок теж має два напрями.

По-перше, поліцейські, як представники професії, що допомагає, мають ризик вторинної 
травматизації та вигорання, тож ми охоплюємо цю частину, щоб вони могли попіклуватися 
самі про себе. По-друге, ми розповідаємо про психологічну специфіку домашнього 
насильства. Поліції доводиться виїжджати на повторні виклики, тож на якомусь етапі 
може здатися, що ти ллєш воду на млин і вся твоя робота марна. Тому важливо розуміти, 
що травма чинить із людиною та як мозок на неї реагує. Ми пояснюємо, що в ситуації 
домашнього насильства обов’язково потрібна третя особа, адже людина в травмі часто не 
здатна структурно мислити чи приймати рішення. Коли поліція це розуміє, їхня робота стає 
ефективнішою», – уточнила членкиня робочої групи, керівниця соціально-психологічного 
напрямку ГО «Жінка майбутнього» Анна Тартинських.

Системна діяльність із запобігання та боротьби з домашнім і гендерно зумовленим насильством також 
передбачає підписання меморандуму з суддями Бердянщини, який у випадку успішного впровадження 
дозволить мультиплікувати кейс Бердянська на всю Україну. Предтечею цієї амбітної цілі стало 
організоване ГО «Жінка майбутнього» в серпні 2021 р. інтерактивне онлайн-обговорення кращих 
українських практик протидії домашньому насильству із залученням представників і представниць 
правоохоронних органів, судової системи та прокуратури. В зустрічі також взяли участь спікерки з 
Верховного суду України й Міністерства соціальної політики України.

Фотовиставка на тему протидії насильству в Бердянську, Запорізька область / ПРООН в Україні
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У 2020 р. ГО «Жінка майбутнього» у співпраці з ПРООН реалізувала проєкт «Соціально-психологічна 
підтримка жінок Бердянщини в умовах пандемії COVID-19». В його межах відбулося 30 онлайн-заходів 
із підвищення психологічного ресурсу і формування навичок подолання стресу для жінок та дівчат 
району, до яких долучилося 360 учасниць. А за пів року 2021 р. експертки організації провели 
понад 500 консультацій для жінок, які зазнали насильства. ГО «Жінка майбутнього» розробляє та 
розповсюджує, в тому числі через поліцейських, пам’ятки з маркерами домашнього насильства та 
запрошенням за власною ініціативою і на добровільній основі взяти участь у Програмі для кривдників 
із корекції агресивної поведінки.

Зараз активістки проводять комплексне соціологічне дослідження на території Бердянської міської 
громади, щоб з’ясувати, наскільки населення обізнане в питаннях протидії домашньому насильству, 
і за допомогою непрямих запитань визначити, який відсоток жінок і чоловіків його зазнавали. Крім 
того, результати дослідження планують використовувати під час адвокаційної кампанії, спрямованої 
на створення притулку для жінок із сільської місцевості, які зазнали насильства.

Люди думають, що в кризовій ситуації вони повинні шукати безпечне місце самостійно, і 
щиро дивуються, що таку послугу зобов’язані надавати органи місцевого самоврядування. 
У Бердянську є шелтер, але він розрахований лише на міських жительок. Тож у зв’язку 
з об’єднанням громад питання відкриття шелтера для жінок із сільської місцевості стоїть 
дуже гостро. Ми проводили зустрічі з депутатами, органами місцевого самоврядування, 
і все йшло добре. Але в останній момент виявилося, що громади не готові виділяти 
гроші зі своїх бюджетів. Поки ми продовжуємо вести перемовини й розглядаємо варіант 
співпраці з готелями. Подалися на участь у тендері, щоб організувати кризову квартиру, 
аби в разі необхідності надати допомогу тим, хто її потребуватиме. Після підбиття підсумків 
соціологічного дослідження проведемо громадські слухання. Якщо не вийшло організувати 
процес зверху, ми спробуємо зробити це знизу», – резюмувала екссекретарка робочої 
групи, голова ГО «Жінка майбутнього» Наталія Копиця.

Глядацька зала під час вистави «Театру проти насильства» в Бердянську, Запорізька область / ПРООН в Україні
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Разом із тим, завдяки Мережі робочих груп інформаційна діяльність активісток Бердянщини 
розповсюджується не тільки на територію Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря, 
а й далеко поза її межами. Наприклад, за підтримки ПРООН та в межах міжнародної акції «16 днів 
проти насильства» ГО «Жінка майбутнього» провела конкурс творчих робіт на тему «Що для мене 
насильство», в якому взяли участь 48 дітлахів і молоді з різних куточків країни.

Ще одним унікальним проєктом, який поєднав різні соціальні та вікові 
аудиторії, є «Театр проти насильства», вперше створений у 2019 р. на 
основі реальних історій людей, котрі постраждали від насильницьких 
дій чи дискримінації. Мета проєкту полягає в тому, щоб зробити світ 
безпечнішим і сформувати нульову толерантність до насильства за 
допомогою креативу та емоцій. Поєднання різних мистецьких жанрів 
– фотомистецтва, класичної театральної вистави та пантоміми – не 
залишає жодної людини байдужою. Переглянути телеверсію вистави, 
а також дотичні до теми відеоролики ви можете, відсканувавши  
QR-код справа. Вистави

https://www.youtube.com/channel/UCSDVzK_ww4Sv3eEVFcE1jWQ
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У Баранівській міській територіальній громаді робоча група з’явилася у 2020 р. у межах проєкту 
«Підвищення місцевої соціальної згуртованості та громадської безпеки у громадах Житомирської 
області», що впроваджувався ГО «Сучасний Формат». Проєкт передбачав активне залучення вразливих 
категорій населення, особливо молоді й екскомбатантів АТО/ООС, до розв’язання актуальних для 
громади питань щодо розбудови миру, соціальної згуртованості та громадської безпеки.

Ми запросили до участі людей, зацікавлених у спільній діяльності на благо громади. 
Насамперед робоча група – це майданчик для комунікації, адже якщо ми знаємо про 
проблему, то можемо її розв’язати. Крім того, це консультаційно-дорадчий орган для міської 
влади, до рішень якого прислуховуються. У складі робочої групи було 12 членів, котрі є 
фахівцями у своїх галузях. Нещодавно ми залучили ще двох старшокласниць, аби почути 
позицію молоді щодо комплексних питань, які їх безпосередньо стосуються, наприклад, 
запобігання булінгу в школах», – розповіла голова робочої групи, директорка КУ «Агенція 
місцевого органічного розвитку – АМОР» Наталія Свінціцька.

Попри те, що у Баранівській громаді зареєстровано 423 екскомбатанти АТО/ООС, на початку 
діяльності члени та членкині робочої групи не розуміли, як їх залучити до процесу прийняття рішень на 
регулярній основі. Частина екскомбатантів гуртувалася навколо ветеранської громадської організації 
«Поліський Гарт», створеної в Баранівці. Але до заснування робочої групи не було спроб інтегрувати їх 
у загальний дискурс. Проблема полягала в тому, що екскомбатанти не вірили в можливість змін, тому 
сприймали таку ініціативу неохоче. Завдяки цілеспрямованій роботі та реальним можливостям для 
розвитку ветеранської спільноти ситуація з часом суттєво покращилася.

Програма розвитку ООН за допомогою робочої групи заохочувала ініціативи, які виникали в 
середовищі екскомбатантів. На засіданнях вони презентували свої ідеї та отримували зворотний зв’язок 
від громади. Цей процес сприяв зменшенню соціальної дистанції та розбудові довіри. В результаті 
ПРООН уже підтримала три ініціативи, спрямовані на залучення екскомбатантів до розвитку громади, 
які йшли саме від ветеранської спільноти. Крім того, досвід Баранівки показав, що після повернення 
до цивільного життя екскомбатанти часто знаходять розраду в роботі з дітьми та молоддю.

Засідання робочої групи в Баранівці, Житомирська область / ПРООН в Україні
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Наприклад, у смт Полянка, що за 5 км від Баранівки, створено центр спілкування на селі для вразливих 
категорій населення. Проєкт мав на меті соціалізацію та реінтеграцію екскомбатантів завдяки 
заснуванню осередку, де вони можуть проводити тематичні вечори для молоді, матерів і дружин 
загиблих під час збройного конфлікту на сході України, а також зустрічатися з іншими екскомбатантами. 
Завдяки центру вдалося активніше залучити ветеранську спільноту до громадського життя, підвищити 
рівень соціальної згуртованості та дати поштовх новим ідеям.

Одна з них – організація спортивно-туристичного клубу для молоді та екскомбатантів АТО/ООС. Крім 
туристичного маршруту, проєкт передбачає проведення занять із критичного мислення, протидії 
булінгу, запобігання насильству в родині, поведінки в кризових ситуаціях, перегляд тематичних 
фільмів, організацію практичного навчання в польових умовах (як розвести багаття, встановити намет 
чи користуватися компасом, правила безпеки на воді та в лісі тощо).

Ми запланували сплав по річці Случ із відвідуванням фортифікаційних споруд. Уже все 
це обійшли, подивилися, частково залучали дітей, наводили там порядок. Після сплаву 
відвідаємо Музей порцеляни, якому понад 200 років, і наш міський краєзнавчий музей. 
Пілотний заїзд розраховано на день, але маршрут можна зробити довшим. До речі, серед 
учасників проєкту є люди, які мають глибокі знання з місцевої історії, починаючи ще зі 
скіфських часів, тож упевнений, дітям буде цікаво. Тим часом, поки погода не дозволяє 
вирушити в похід, ми проводимо тематичні навчальні зустрічі», – поділився планами член 
робочої групи, екскомбатант АТО/ООС, голова ГО «Поліський Гарт» Микола Цимбалюк.

Третя ініціатива – створення першого в Житомирській області громадського формування з охорони 
громадського порядку, функціонування якого вже погоджено з міською владою і до якого на 
першому етапі планується залучити принаймні 10 екскомбатантів. Ця ідея стала особливо актуальною 
після створення об’єднаної громади, адже на 27 тисяч жителів у географічно віддалених населених 
пунктах залишилася лише половина особового складу правоохоронців. Залучення екскомбатантів до 
охорони громадського порядку, з одного боку, дасть змогу вчасно реагувати на правопорушення та 
проводити роз’яснювальну роботу серед молоді, а з іншого – сприятиме соціалізації екскомбатантів. 

Засідання робочої групи в Баранівці, Житомирська область / ПРООН в Україні
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Поки триває реєстрація громадського формування, активісти ведуть перемовини щодо пошиття 
форми та займаються облаштуванням пункту чергування у приміщенні, що виділила міська рада.

Вся діяльність, яку здійснює або планує ветеранська спільнота Баранівки в межах співпраці з робочою 
групою, веде до створення регіонального молодіжного центру. Тож місцеві екскомбатанти активно 
спілкуються з ветеранами з інших громад області та залучають до співпраці профільне міністерство. 
Це дає свої результати – за підтримки Міністерства у справах ветеранів України екскомбатанти, які 
хочуть працювати інструкторами з дітьми та молоддю в межах майбутнього центру, зможуть пройти 
педагогічні курси та отримати відповідний сертифікат.

Робоча група з залученням екскомбатантів АТО/ООС, поліції та ДСНС розробила План громадської 
безпеки Баранівської міської територіальної громади на 2021 р., в якому передбачила низку заходів, 
орієнтованих на розв’язання або пом’якшення проблем і викликів, що стоять перед громадою. 

У нас маленьке місто, немає громадського транспорту, тож люди часто пересуваються на 
велосипедах або використовують гужовий транспорт. Однак культура поведінки на дорогах, 
особливо в темний час доби, залишала бажати кращого – ні пішоходи, ні велосипедисти не 
використовували світловідбивальну амуніцію, не знали правил дорожнього руху, у зв’язку 
з чим часто відбувалися аварії. Ми додали цей виклик у план безпеки й спільно з відділом 
освіти, поліцією та екскомбатантами за підтримки ПРООН провели низку навчально-
просвітницьких заходів. План безпеки слугує нам своєрідною дорожньою картою, 
визначаючи основні напрями діяльності», – пояснила Наталія Свінціцька.

Зважаючи на успішне виконання запланованого, на початку 2022 р. робоча група запропонує 
аналогічний документ на наступний період. Також у Баранівці працюватиме ще одна робоча група – з 
питань реінтеграції екскомбатантів АТО/ООС. Її завданням, серед іншого, є надання органам місцевого 
самоврядування конкретних пропозицій щодо фінансування громадських ініціатив, доповнення або 
створення в громаді програм медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації екскомбатантів.
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Шлях до створення робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості в Новенській 
територіальній громаді, що в Запорізькій області, був тернистим. Лише завдяки наполегливості 
та ентузіазму працівниці з перспективного розвитку території Новенської сільської ради Тетяни 
Воробйової, яка об’єднала навколо себе місцевих змінотворців, Новенська громада власноруч 
створила робочу групу з громадської безпеки та соціальної згуртованості.

Після зустрічі з ПРООН я відразу звернулася до колег із району й почала форсувати процес 
створення робочої групи, але вони не відгукнулися. Я розуміла, який потужний ресурс 
для розвитку ми втрачаємо, тож вирішила виступити з ініціативою створення такої групи 
безпосередньо в нашій громаді. Тоді ж зателефонувала в сусідню Семенівську громаду та 
запропонувала долучитися до нас – вони погодилися, попри сумніви. В нашій громаді до 
створення робочої групи рівень громадської активності був близький до нуля. Тому ми, в 
першу чергу, працюємо над посиленням згуртованості й активізацією жителів громади. І це 
дає свої результати: люди долучаються, запитують, як до нас потрапити, цікавляться, чим ми 
займаємося», – розповіла голова робочої групи Тетяна Воробйова.

На момент заснування робочої групи на території Новенської ТГ, яка після об’єднання налічує 6000 
жителів, була лише одна ініціативна група. Нині ж тут діють чотири ініціативні групи, які активно 
подаються на конкурси мініініціатив, а одна з них навіть створила власну громадську організацію «Ліга 
Змін НТГ».

Зокрема вдалим прикладом реалізованого проєкту стало створення у 2020 р. на базі Новенської 
сільської бібліотеки куточка громадської активності. Сучасний, мобільний, оснащений новою технікою, 
цей простір користується популярністю у жителів різного віку. В період дистанційного навчання під час 
червоного рівня епідемічної небезпеки діти із малозабезпечених родин приходили сюди навчатися. 
В інший же час вони залюбки переглядають пізнавальні мультики та відеопрезентації на великому 
екрані. Для людей старшого віку куточок громадської активності став осередком відеоспілкування з 
рідними, які живуть поза межами Новенської ТГ.
Уже в 2021 р. із допомогою робочої групи та за підтримки ПРООН, що надається у межах Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру, уперше за понад 15 років вдалося оновити звукове обладнання 
у Новенському сільському клубі, що стало основною для створення YouTube-каналу і проведення 
телемостів. До введення карантинних обмежень активісти навіть встигли провести день села в одному 
з населених пунктів громади. Крім того, на відкритому майданчику в с. Данило-Іванівка встановили 
камери відеоспостереження, покликані запобігати дрібним правопорушенням.

Я в складі робочої групи з моменту її заснування. За цей час багато змінилося – і в громаді, 
і в країні, й у складі робочої групи. Але наша спільна робота на благо громади залишається 
незмінною, і це надихає. Ми створили при школі ініціативну групу, яка готує мініпроєкти та 
подає їх на грантові конкурси. Часом нам важко, багато нової інформації та роботи, але 
коли дізнаєшся, що реалізовано ще одну ініціативу, нехай навіть не твою, переповнює 
радість, що ти до цього причетна! Я дуже хочу, щоб робоча група працювала й надалі, а 
також аби дедалі більше жителів громади виявляли бажання долучитися до її складу», – 
прокоментувала членкиня робочої групи, директорка Данило-Іванівської гімназії Жанна 
Дмитрук.

Робоча група також дала змогу активістам Новенської громади знайти однодумців і партнерів. 
Наприклад, у співпраці із Запорізьким обласним благодійним фондом «Посмішка дитини» вони 
створили молодіжний хаб у приміщенні ЗДО «Теремок». Зараз там регулярно проводять семінари, 
тренінги та репетиції творчих колективів.
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У жовтні 2021 р. робоча група фіналізувала профіль громади, кропітка робота над яким тривала 
майже півтора року. Документ, створений за участі громади, є дієвим інструментом для стратегічного 
планування її розвитку, містить актуальні статистичні дані, інформацію про місцеві програми, результати 
соціологічних досліджень та аналіз попереднього досвіду співпраці з міжнародними організаціями. 
Розроблення профілю – це відповідь на нові можливості та виклики, з якими Новенська громада 
зіштовхується в нинішніх реаліях.

Протягом двох років функціонування робочої групи громадський активізм на території Новенської ТГ 
суттєво розвинувся і перейшов на новий, системніший, рівень. Тож наступним кроком стало створення 
плану громадської безпеки та соціальної згуртованості. Його метою є розв’язання актуальних питань 
щодо згуртування жителів громади, покращення життя населення шляхом реалізації місцевих 
ініціатив і впровадження позитивних змін, захисту прав, свобод і спільних інтересів у різних сферах. 
У планах робочої групи також реалізація низки суспільно важливих проєктів і створення громадських 
організацій у кожному населеному пункті Новенської громади.

Члени та членкині робочої групи постійно розвиваються, відвідують тренінги, навчаються проєктному 
менеджменту та втілюють здобуті знання на практиці, залучаючи до своїх активностей дедалі більше 
пересічних жителів і мотивуючи їх до діяльності на благо громади.

Я бачу величезну користь від функціонування робочої групи. Люди активізувалися, 
згуртувалися, зрозуміли, що саме вони є рушіями змін в громаді, й почали діяти. Нехай зміни 
відбуваються повільно, можливо, не всі їх поки помічають, але це результат кропіткої спільної 
роботи. Я пишаюся всіма членами й членкинями робочої групи та завжди підтримуватиму 
й допомагатиму в реалізації їхніх планів, адже в нас спільна мета – добробут і процвітання 
нашої громади», – запевнив голова Новенської сільської ради Валентин Бутенко.

Активісти та активістки Новенської ТГ на тренінгу / ПРООН в Україні
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Створенню у 2020 р. робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості в Авдіївці, що 
на Донеччині, передувала громадська рада, яка не виправдала очікувань. Конфлікти та протистояння 
демотивували місцевих активістів, тож новий інструмент мобілізації, запропонований до впровадження 
ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, вони сприйняли доволі скептично.

Чесно кажучи, на початку я була трохи упереджена. Оскільки частина людей із громадської 
ради увійшла до складу робочої групи, у мене виникли побоювання, що той настрій 
перенесеться сюди. Я не хотіла ні з ким сперечатися, але як вибудовувати комунікацію, не 
знала. Після першого засідання склалося враження, що учасники та учасниці робочої групи 
взагалі не розуміють, чим ми будемо займатися. Тому всі були тихі й інертні, і це мене теж 
знітило. Однак згодом розуміння викристалізувалося, наша група поділилася на активну 
більшість та пасивну меншість. І ця активна більшість дуже конструктивна, з самостійними 
поглядами, з залученістю до всіх процесів, які відбуваються в громаді. Ми всі ввійшли 
в робочу групу на рівних і стали людьми, які спільними зусиллями покращують життя 
громади», – прокоментувала голова робочої групи, завідувачка Народного музею історії 
міста Авдіївка, голова осередку Національної скаутської організації «Пласт» в Авдіївці 
Тетяна Переверзєва.

Робоча група в Авдіївці, що знаходиться безпосередньо на «лінії зіткнення», дає можливість людям, 
які ніколи не брали участь у прийнятті рішень та не ініціювали проєкти, зробити це. Тож, на думку 
Тетяни Переверзєвої, основна мета їхньої діяльності – шляхом обговорення спільних тем, надання 
рекомендацій і реалізації ініціатив об’єднувати громаду. Зокрема завдяки робочій групі ті громадські 
організації, які вже функціонували на території теперішньої Авдіївської міської ВЦА і зовсім не 
взаємодіяли між собою, почали співпрацювати. Ініціатори проєктів завжди можуть звернутися по 
допомогу до досвідченіших колег, адже чи не найважливіший ресурс тут – довіра. І якщо на перші 
тренінги учасників та учасниць збирали, вмовляючи, то зараз люди охоче долучаються за власним 
бажанням. Це все позитивно впливає на загальний рівень професійності робочої групи та якість 
впроваджених проєктів.

Крім того, Авдіївська ВЦА увійшла до переліку пілотних цільових громад Донецької та Луганської 
областей, розташованих уздовж «лінії зіткнення», де УВКБ ООН та ПРООН протягом 2019-2021 рр. 
реалізують спільну ініціативу зі сприяння переходу від гуманітарної допомоги до сталого розвитку. 
Ця концепція, серед іншого, передбачає застосування підходу, що базується на правах людини, а 
також підходу, що передбачає використання внутрішніх ресурсів і сильних сторін громади, посилення 
і підтримку міжсекторного партнерства та залучення жінок і чоловіків (включно з найуразливішими 
групами) у процеси планування та розвитку. За цих умов саме робоча група з громадської безпеки 
та соціальної згуртованості стала майданчиком для діалогу щодо переходу від гуманітарної допомоги 
(мандат УВКБ ООН) до розвитку (мандат ПРООН) в Авдіївській громаді.

Ми почали працювати в Авдіївці, тому що, по-перше, від адміністрації громади та громадських 
активістів був артикульований запит. Вони дуже активні, багато разів самостійно на нас 
виходили, писали на пошту, пропонували приїхати та подивитися на власні очі. Тож ми не 
сумнівалися, що вони дійсно хочуть реалізувати свої ідеї, а також що їхня діяльність принесе 
громаді сталі результати. По-друге, їхні потреби стосувалися саме тих галузей, які ми 
вважаємо важливими для розвитку. Для мене найвизначніша зміна, яку ми хотіли б бачити 
внаслідок реалізації проєктів у межах переходу від гуманітарної підтримки до розвитку, – 
більш стала і розвинена громада, де права та інтереси кожної людини знаходять відгук 
і реалізацію. Забезпечення таких умов – запорука спокою і налаштованості громади на 
розвиток», – зазначив радник з питань захисту УВКБ ООН Вартан Мурадьян.
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Один із двох підтриманих в Авдіївці проєктів за напрямом переходу від гуманітарної допомоги до 
сталого розвитку реалізувала ГО «Музична варта» у співпраці з партнерами. Їхня ініціатива полягала 
в створенні та підтримці простору для неформального та культурно-освітнього розвитку громади й 
реалізовувалася через серію тренінгів, театральних і художніх студій, майстер-класів, зустрічей із 
професійними музикантами, театральними й громадськими діячами, художниками й літераторами. 
ПРООН зокрема профінансувала закупівлю музичного обладнання для потреб проєкту.

Наша організація ставить за мету розвиток неформальної освіти. Все, що ми робимо, 
допомагає молоді визначатися з майбутньою професією та спробувати себе в різних 
напрямах. І, що важливо, це не разова допомога, а шлях до сталості. Заходи, які ми з 
партнерами організовуємо, допомагають робити життя в громаді цікавішим і дивитися на неї 
крізь призму культури. Ми б хотіли, щоб наше місто асоціювали не зі збройним конфліктом, 
а з творчим розвитком. Саме завдяки робочій групі ми почали обговорювати цю тему 
в ширшому колі, що додало нам ще більше мотивації», – зауважив член робочої групи, 
засновник ГО «Музична варта» та ГО «Сила ідей» Олексій Савкевич.

Створений у межах проєкту простір поєднує три напрями – музична творчість, театральне та художнє 
мистецтво, а також активне громадянство. Внаслідок його реалізації в Авдіївській громаді вдвічі 
збільшилася кількість музичних колективів, а влітку 2021 р. частина з них мала тур низкою громад 
Донецької та Луганської областей. Зараз обладнаний і комфортний музичний простір активно відвідують 
для репетицій близько 30 учасників та учасниць. Крім того, засновано неформальний театральний 
простір, результатом роботи якого стала підготовка та показ п’яти вистав на сцені Фестивалю сучасної 
п’єси «Передмова». Завдяки проведенню тренінгів з активного громадянства вдалося сформувати в 
школах громади ініціативні групи, які розробили власні проєкти та подали їх на грантові конкурси від 
місцевих донорів. А до створення муралу на електропідстанції, крім художників з Авдіївки, долучилися 
митці з Києва, Краматорська та Маріуполя.

Молодь Авдіївки, Донецька область, на сцені неформального театрального простору / ПРООН в Україні
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Попри те, що проєкт уже закінчився, ініціативна група продовжує всіляко сприяти розвитку творчих 
колективів Авдіївської громади, підтримувати розбудовані всеукраїнські та міжнародні партнерства, 
впроваджувати нові проєкти та заходи, що посилюють позитивний ефект від їхньої діяльності.

Другою ініціативою, спрямованою на перехід від гуманітарної допомоги до сталого розвитку, став 
проєкт «Активне та безпечне довголіття: центр психосоціальної підтримки, дозвілля та особистісного 
розвитку вразливих верств населення». Директорка Територіального центру соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг, на базі якого працює проєкт, хоч поки офіційно і не є 
членкинею робочої групи, побачила тут ресурс, який допоміг оформити ідею в проєктну пропозицію 
та надихнув на пошуки шляхів її реалізації.

Багато людей старшого віку мають таланти: вони вишивають, в’яжуть, малюють, і це сприяє 
їхньому розвитку. А якщо вони можуть поділитися своїми вміннями за принципом «рівний 
– рівному», то взагалі чудово. Тож я почала розмірковувати, як можу цьому посприяти. 
Завдяки робочій групі відвідала тренінг із проєктного менеджменту, де виписала ідею. 
Але щоб її реалізувати, перш за все, нам було потрібне місце. Я прийшла з цим запитом 
до місцевої влади, і вони запропонували приміщення на першому поверсі з пандусом, що 
дуже важливо для людей, із якими ми працюємо. Воно було зовсім занедбане, потребувало 
ремонту. Тоді я почала штурмувати всі доступні контакти, і врешті відгукнулося УВКБ ООН, 
яке забезпечило наші інфраструктурні потреби. А вже в межах співпраці з ПРООН ми 
обладнали кабінети й почали організовувати заходи, у яких взяли участь уже понад 250 
осіб», – пояснила керівниця проєкту, директорка Територіального центру соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради Тетяна Мамчич.

Проєкт реалізується за п’ятьма напрямами. Перший із них – психосоціальна підтримка, а саме: 
індивідуальні та групові заняття, тренінги та майстер-класи. У межах цього напряму фахівчині центру 
також використовують інструмент груп самодопомоги, завдяки чому вдалося започаткувати дві ГСД 
по 10 осіб у кожній – для людей старшого віку та людей з інвалідністю.

Учасниці проєкту «Активне та безпечне довголіття» під час майстер-класу, Авдіївка, Донецька область / ПРООН в Україні
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Культурно-освітній напрям охоплює навчання комп’ютерній грамотності та екскурсії. Далі – фізичне 
здоров’я, тобто різноманітні руханки та скандинавська хода. Крім того, проєктом передбачені 
лекції, присвячені темам здорового способу життя, запобіганню хронічним захворюванням та 
індивідуальні консультації, під час яких людина може виміряти тиск, рівень цукру в крові, скористатися 
пульсоксиметром і навіть отримати допомогу в складанні дієтичного меню.

І врешті – активне громадянство, де представників і представниць вразливих категорій населення 
навчають інструментів участі та впливу на життя громади. В результаті серед відвідувачів центру уже 
сформувалася активна група, готова просувати ідею створення в Авдіївці консультативно-дорадчого 
органу на кшталт «Ради сеньйорів».

Якщо оперувати професійною термінологією, то так, дійсно, перехід від гуманітарної 
допомоги до сталого розвитку – це процес системної трансформації від надання гуманітарної 
допомоги до зрощення та підтримки ініціатив, спрямованих на сталий розвиток. Проте 
насправді цей напрям, який ми спільно впроваджуємо з нашими партнерами, про людей, які, 
попри наслідки збройного конфлікту, демонструють виняткове бажання втілювати якісні, 
а головне – довгострокові позитивні зміни у своїх громадах. Їхня виняткова мотивація до 
змін сприяє збільшенню прикладів успішних ініціатив у громадах, і це дуже надихає», – 
зазначила спеціалістка з мобілізації громад Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру Наталія Красківська.
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Щастинська міська громада на Луганщині – одна з громад, розташованих на території уздовж «лінії 
зіткнення». Хоч зараз ситуація і стабілізувалася, місцеві жителі досі потерпають від наслідків збройного 
конфлікту, відновлюючи зруйновану інфраструктуру та розбудовуючи громадянське суспільство на 
принципах довіри й співпраці. Потужним інструментом для розвитку громади стала робоча група з 
громадської безпеки та соціальної згуртованості, заснована тут наприкінці 2018 р.

Головний виклик, що стояв перед нами, – згуртування. Здавалося б, від моменту 
створення робочої групи пройшло всього три роки, але за цей час ми подолали довгий 
шлях інституційного зростання. Ми показали людям, що тільки разом можемо досягти змін, 
відновити громаду, дати їй поштовх для розвитку. Тепер ми маємо примножувати успіх, якого 
вдалося досягти. Зараз ті ініціативні групи, що починали з невеликих проєктів, зміцніли, 
отримали нові знання, наростили зв’язки та партнерства не тільки з локальними, а й зі 
всеукраїнськими організаціями. Тож ми готові рухатися далі в напрямі громадської безпеки 
та соціальної згуртованості», – зазначила голова робочої групи, головна спеціалістка 
відділу інформаційної політики Щастинської міської військово-цивільної адміністрації 
Наталія Палагута.

До складу робочої групи в Щастинській громаді входить 40 осіб. Серед них – представники та 
представниці громадянського суспільства, військово-цивільної адміністрації, соціальних служб, 
комунальних закладів і підприємств, поліції, ДСНС і бізнесу. Синергія представників і представниць 
різних галузей заклала підвалини для спільного із громадою визначення найважливіших проблем 
міста, їх конструктивного обговорення та напрацювання шляхів розв’язання.

Одним із питань, які потребували особливої уваги та неодноразово підіймалися на засіданнях робочої 
групи, була відсутність комфортного і безпечного майданчика, де діти та їхні батьки мали змогу 
задовольнити потребу в освітньо-оздоровчих заходах. Такий простір можна було би створити на базі 
дитячої поліклініки, яка обслуговує майже 2 500 дітей у віці до 17 років. Однак її будівля потребувала 
капітального ремонту.

Тож у 2019 р. на обговорення робочої групи було винесено ініціативу створення Платформи громад-
ського здоров’я, яка мала стати майданчиком для соціального згуртування батьків, дітей, сімейних 
лікарів і вузькопрофільних спеціалістів Щастинської міської лікарні, психологів-волонтерів, праців-
ників поліції та дитячих закладів. Запропонований підхід дозволив би мінімізувати низку важливих 
соціальних проблем: від незадоволеності якістю медичних послуг до зростання міграційних настроїв 
внаслідок незабезпеченості умов для фізичної безпеки дітей і зниження соціальної згуртованості че-
рез відсутність базових знань у сфері батьківства.

Ця ідея лягла в основу тристороннього партнерства між військово-цивільною адміністрацією, 
громадянським суспільством і однією із найпотужніших бізнес-структур в регіоні – ТОВ «ДТЕК Луганська 
ТЕС». Реалізацію проєкту, що зародився на робочій групі, підтримала ПРООН у межах Програми ООН 
із відновлення та розбудови миру. Імплементувальною організацією виступила Агенція місцевого 
розвитку міста Щастя. В результаті з листопада 2020 р. в приміщенні дитячої поліклініки тривав 
капітальний ремонт. За цей час повністю відремонтували кабінети лікарів-педіатрів, кабінет щеплень, 
хол, санітарні кімнати, а також облаштували систему опалення, водопостачання та водовідведення, 
провели електромонтажні роботи, закупили меблі й обладнання. Відремонтовану дитячу поліклініку 
урочисто відкрили в травні 2021 р.

Разом зі створенням належних умов для амбулаторного педіатричного прийому дітей із акцентом на 
сучасні енергоощадні та медичні технології, інклюзивні потреби та дизайн приміщення за принципом 
«комфортна, дружня до дитини лікарня», медичний заклад пропонує низку освітніх послуг. Зокрема тут 
працює «Школа відповідальних татусів» і «Школа молодих батьків», а також відбуваються регулярні 
зустрічі для підлітків, вагітних жінок, осіб, що мають діабет, родин, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, де вони можуть обговорити з фахівцями питання здоров’я і здорового способу життя.
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У нашій родині так склалося, що саме я за потреби відвідую медичні заклади з сином. 
Раніше дитяча поліклініка знаходилася в приміщенні, не призначеному для цього: старий 
обшарпаний корпус, жахливе освітлення, аварійний стан, пліснява. Це все негативно 
впливало на психологічний стан дитини. Зараз тут сучасно, чисті кабінети, де приємно 
знаходитися, реєстратура, в якій можна швидко знайти медичну картку. Знаєте, перше, 
що відлякує в лікарні, – її запах. Навіть якщо потрапити туди із закритими очима, все одно 
впізнаєш, що це за місце. Так-от, у відремонтованій поліклініці здорова атмосфера, там 
приємно знаходитися. Дитина йде в лікарню із задоволенням і не так хвилюється. Ба більше, 
наша лікарка якось зателефонувала мені та запросила відвідати Школу відповідальних 
татусів, і це теж цікавий досвід. Там склався такий собі батьківський клуб, коли батьки разом 
із лікарями розв’язують питання здорового дитинства», – прокоментував батько 8-річного 
сина Дмитро Савостьянов.

Прецедент успішного впровадження партнерського проєкту із залученням бізнесу, влади, 
громадськості та ПРООН став не лише підтвердженням ефективності робочої групи, а й стимулював 
розвиток інших ініціатив навколо теми громадського здоров’я. Наприклад, група батьків створила 
на базі дитячого садочка «Зірочка», що знаходиться безпосередньо на «лінії зіткнення», однойменну 
громадську організацію. 

Під час активної фази збройного конфлікту на сході України в будівлю неодноразово влучали 
снаряди, але спільними зусиллями садочок відновили, а потім почали активно реалізовувати проєкти. 
Зокрема створили батьківський клуб, логопедичну кімнату для дітей із мовленнєвими порушеннями та 
інклюзивний простір, відкритий для всіх дітей громади.

Освітній захід для молодих батьків на базі Щастинської міської лікарні, Луганська область / ПРООН в Україні
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Звісно, збройний конфлікт не оминув дітей. Раніше батьки воліли приховувати, якщо в 
малюків виникали проблеми зі здоров’ям, адже їм все одно ніхто не міг допомогти. Тепер вони 
звертаються свідомо, озвучують наявні проблеми і цікавляться тим, як їх можна розв’язати. 
Тож лікарі з дитячої поліклініки за потреби направляють до дитячого садочка «Зірочка», в 
їхній логопедичний кабінет або інклюзивний простір, а замикає це все батьківський клуб, 
де батьки можуть обмінятися досвідом, отримати індивідуальну психологічну допомогу в 
дитячого психолога. Цікаво, що все почалося із великого інфраструктурного проєкту, а 
продовжилося багатьма ініціативами, які йдуть від пересічних жителів громади», – розповіла 
Наталія Палагута.

Разом із цим, у 2019 р. активісти й активістки м. Щастя створили профіль громади, який став «першою 
ластівкою» спільної діяльності робочої групи, а у 2021 р. запустили в уже об’єднаній громаді бюджет 
участі. За цей час виросло декілька громадських активістів та організацій, готових реагувати на потреби 
громади в соціальній згуртованості та безпеці комплексно. Як-от, ГО «Мрії нашого міста», що працює 
з людьми віком 60+ років. У межах створеного Клубу дозвілля для людей старшого віку «Натхнення» 
вони запустили 15 гуртків, зокрема зі скандинавської ходи, фітнесу, шахів, рукоділля, городництва та 
літератури, а в межах іншого проєкту обладнали спортивний майданчик, де зі своїм навантаженням і 
під наглядом медичних працівників можуть одночасно займатися спортом люди різного віку.
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