


Описаний тип організації та проведення “Сафарі 
для громад” було апробовано в умовах карантинних 
обмежень, пов’язаних із поширенням коронавірусної 
інфекції, у липні-серпні 2020 року у містах Львів та Біла 
Церква.

Формат реалізації проєкту - комбінований:

- онлайн-складова, що складається з теоретичного 
навчального модуля, модуля консультувань та модуля 
напрацювання прототипів проєктів (до 10 годин);

- офлайн-складова - групове дослідження проблем 
міського простору під керівництвом гідів-менторів (до 
3 годин).

Загальна тривалість підготовчих активностей та 
власне реалізації проєкту становить від 14 днів (за 
умови, що організатори не мають складнощів із 
пошуком учасників). Оптимальним терміном для 
організації та проведення проєкту є один календарний 
місяць, а оптимальною кількістю осіб в команді 
організаторів - 3-4.

Для кращого розуміння структури організації проєкту 
слід виділяти підготовчий,  змістовний та підсумковий 
етапи.

Сконтактувати з розробниками “Сафарі для 
громад” та повідомити про наміри втілити проєкт 
у своєму місті / містечку / селищі / селі.

Детально вивчити усі роздаткові матеріали, 
інструкції та переконатися у чіткому розумінні 
умов проведення квесту.

Обміркувати можливу специфіку реалізації 
проєкту, спираючись на особливості своєї грома-
ди (зважаючи на популярність партисипативних 
інструментів, у Львові, наприклад, було прийнято 
рішення використати “Сафарі для громад” для 

популяризації природоорієнтованих рішень у 
межах наступної кампанії громадського бюджету).

Сформувати перелік потенційних стейкхол-дерів 
та окреслити усі можливі цільові аудиторії (від 
цього залежить, чи отримає проєкт підтримку 
відповідно до ваших очікувань та як саме потрібно 
будувати комунікації). За потреби попрацювати 
над залученням партнерів та спонсорів.

Визначити детальний календарний план 
реалізації проєкту, зрозуміти які формати будуть 
оптимально розкривати зміст програми для 
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учасників, подбати про залучення експертів 
для викладу інформації у теоретичному блоці 
(зокрема, тематики природоорієнтованих рішень) 
та сформувати перелік місцевих гідів-менторів 
для проведення польових досліджень проблем, 
що потребують природоорієнтованих рішень. 
Останніми можуть виступати освітяни, громадські 
активісти, представники органів місцевого 
самоврядування, фахівці з питань ландшафту, 
урбаністики, озеленення тощо. Також вже на цьому 
етапі варто розпочати підготовку візуального ряду 
(презентацій) та подумати над тим, як об’єднувати 
учасників у групи для напрацювання прототипів.

Скласти чіткий та головне - реальний контент-
план, в якому будуть прописані основні меседжі 
та сплановані всі подальші дії щодо інформування 
про запуск / перебіг / результати проєкту.

Провести інформаційно-рекрутаційну кампанію 
у соцмережах та локальних змі (підготувати 
і розіслати прес-анонси, створити онллайн-
подію з зазначенням своєї громади та додати у 
співорганізатори сторінку Сафарі для громад та 
ПРООН в Україні. Матеріали мають у максимально 
доступний спосіб розповідати про формат проєкту 
та містити посилання на реєстраційну форму).

Визначитися із максимальною кількістю учасників 
та основними критеріями їх відбору до участі. 
Після підтвердження участі кожному учаснику(ці) 
потрібно надати інструкції щодо подальшої 
комунікації. За умови, що платформою для неї 
буде соціальна мережа Facebook - варто створити 

окрему групу “Сафарі у ….” (назва вашої громади) 
та запросити їх туди. У переддень початку проєкту 
варто перевірити, чи всі зареєстровані учасники 
включені до цієї групи та запросити повторно 
тих, кого бракує. За бажання, можна опублікувати 
допис із закликом розказати більше про себе та в 
такий спосіб розпочати знайомство.

Для кращого адміністрування групи обрати 
відповідального за підготовку та публікацію в ній 
інформаційних дописів, також організації процесу 
допомагають правила спільноти. Зокрема, щоб 
учасники не спамили однаковими запитаннями 
та не розфокусовували цим важливі обговорен-
ня у групі, можна використовувати тематичні 
“дописи-парковки” (рубрики), під якими питання 
спільної тематики можна залишати в коментарях. 
Адміністратор зі сторони організаторів має стежити 
за тим, щоб питання учасників не залишалися 
проігнорованими.

Перевірити справність інструментарію, що 
складається з презентаційних матеріалів, чат-бота, 
Google-мап, карток Trello та зробити фінальний 
командний check-in. Обдумати чи модератор та 
представник техпідтримки володіє навичками 
користування обраного для онлайн-зустрічі 
майданчика. Не обов’язково, проте бажано 
залучити на дні реалізації проєкту репортажного 
фотографа: світлини допоможуть у кращому 
висвітленні результатів проєкту та стануть 
доброю згадкою як для організаторів, так і для 
учасників.
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Тримати на постійному контролі зв’язок із 
залученими до навчання та польових досліджень 
експертами, а також учасниками (на початку 
переконатися, що технічна складова підключення 
не викликає запитань та складнощів, підтриму-
вати позитивну групову динаміку під час навчання, 
стежити за мотивацією учасників “йти до кінця”).

Робити запис навчальних модулів, що проходять 
онлайн та ділитися ними на платформі для 
комунікації. Це може стати в нагоді тим, хто не 
встиг долучитися до зв’язку наживо, або тим, хто 
хотів би повторити прослухану інформацію та 
поставити додаткові запитання.

Додавати у групу і інші тематичні матеріали, зокрема, 
міні-огляди від експертів у вузькогалузевих 
тематиках, дотичних природоорієнтованих рі-
шень (наприклад, про захист міст від підтоплень, 
пермакультурний дизайн тощо). Обирати тему 

публікацій варто з огляду на заявлені проблеми у 
анкетах учасників.

Під час заключного теоретичного модуля онлайн 
варто приділити певний час для обговорення 
проміжних результатів проєкту: оцінити для себе, 
який відсоток групи дійшов до “екватора” програ-
ми та з чим це пов’язано, запитати в учасників, які 
їхні враження про навчальну частину - чидостатньо 
отриманої інформації чи, наприклад, навпаки її 
забагато та потрібен додатковий час на засвоєння. 
Також варто акцентувати увагу на проведенні 
“польових досліджень” - групових досліджень 
проблем міського простору під керівництвом гідів-
менторів. Тут бажано передбачити можливість 
учасників обрати маршрут та гіда, що найкраще 
пасує до зацікавлень, проте у випадку кількісного 
розбалансування груп організатори повинні мати 
можливість виправити цю ситуацію.

Після завершення поділу учасників на міні-
групи для участі у “польових дослідженнях” 
варто підбити підсумки та оприлюднити склад 
кожної з таких груп та маршрут прогулянки. Гіди-
ментори мають отримати перелік учасників у 
своїй групі та їхні контактні дані. Попередньо 
можна попросити учасників прихопити з собою 
фотоапарати, що дозволить підсилити концепт 

“сафарі” та задокументувати впольовані проблеми 
для кращого подальшого опрацювання.

Під час польових досліджень варто, щоб у складі 
кожної з груп-учасників був представник від 
організаторів, який би міг стежити за таймінгом, 
наводити учасників на додаткові запитання, 
нагадувати їм про мапування, фотографування та 
будь-яке інше документування об’єктів.

НА ЗМІСТОВНОМУ ЕТАПІ СЛІД:



У той же день, але пізніше можна організувати 
факультативну сесію онлайн (“Сафарі-кава”), під 
час якої учасники з різних груп могли б обмінятися 
враженнями про прогулянку та поставити 
додаткові запитання організаторам та експертам. 
Також завданням цього блоку є зорієнтувати 
учасників щодо подальшої роботи над розробкою 
прототипів. Можна запропонувати описати ідею 
/ проблематику кожного з прототипів у групі - в 
такий спосіб учасники упевняться, що не 
працюватимуть одночасно над одним і тим самим 
об’єктом, зможуть скооперуватися для спільної 
роботи.

Організація роботи над прототипами може 
відбуватися у довільній формі. Проте в команді 
організаторів має бути штат менторів, які знатимуть 
про те, хто над яким проєктом працює та якої 

підтримки потребує. Варто пам’ятати, що деякі 
учасники першопочатково могли зголошуватися 
до участі у вже сформованих командах, а також, 
що будуть ті, кому комфортніше працювати 
індивідуально.   Для систематизації напрацювань 
попередньо учасникам можна надсилати шаблон 
аплікаційної форми для опису прототипу, зразок 
того, як працювати з такою формою та драфт 
презентаційного слайду. 

У якості підсумкового етапу у межах проєкту варто 
організувати онлайн-зустріч, на якій учасники 
матимуть змогу презентувати свої напрацювання, 
поділитися враженнями про проєкт, розповісти 
про подальші плани щодо втілення своїх ПОР. За 
ресурсної можливості бажано було б нагородити 
учасників сертифікатами та подарунками.

Підбити підсумки проєкту, розіславши анонімну 
форму для оцінювання учасникам та обговоривши 
успіхи та недопрацювання у колі організаторів.

Опублікувати підсумковий матеріал про результати 
проєкту у локальних ЗМІ.

Окреслити можливості щодо реалізації найбільш 
успішних прототипів проєктів, та почати 
індивідуальне узгодження таких переспектив зі 
стейкхолдерами.
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НА ПІДСУМКОВОМУ ЕТАПІ ВАРТО:



ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САФАРІ У 
СВОЇЙ ГРОМАДІ СКОРИСТАЙТЕСЯ:

- чат-ботом у Telegram під нікнеймом 
@Safari_Community_bot

- онлайн ПОР-картками у Trello 
http://bit.ly/safari_por

- онлайн версією оргмоментів у Trello 
http://bit.ly/safari_guide

Цей матеріал розроблено ГО «Плато» та Фондом захисту біорізноманіття України 
за підтримки ПРООН в Україні упродовж липня-серпня 2020 року під час реалізації 

пілотного комбінованого (онлайн-офлайн) формату проведення 
«Сафарі для громад» у Львові та Білій Церкві.


