


Комунікації - одна з складових успіху “Сафарі для 
громад”. Задля якісного застосування цього інстру-
менту наведемо приклад проекту “Сафарі для громад 

у Львові” та “Сафарі для громад у Білій Церкві”, яким 
вдалося залучити різноманітні зацікавлені сторони до 
проекту застосовуючи декілька простих порад.

У соцмережі Facebook львівська та білоцерківська 
команди-організатори створили закриті групи 
проєкту: “Сафарі для громад у Львові” та “Сафарі для 
громад у Білій Церкві”. Групи постійно модерувалися 
адміністраторами, тут були створені рубрики для 
зручності комунікації між учасниками, такі як 
“знайомство”, “оголошення”, “програма”, “розробка 
прототипів”, “інструментарій”.

Тому, першим кроком, створіть власну закриту 
групу “Сафарі для громад у … (вставте назву Вашого 
населеного пункту)” та наповнюйте її використовуючи 
натхнення із попередньо створених груп із 
індивідуальним креативним підходом. Також можете 
використовувати заставки для можливих рубрик у 
офіційному стилі “Сафарі для громад” (переглянути і 
завантажити їх можна за посиланням).

Вся комунікація між учасниками проєкту зі Львова 
та Білої Церкви відбувалася у закритих групах та за 
допомогою сервісу відеоконференцій Google Meet, що 
досить зручно і безпечно в умовах карантину.

Під час активної фази промоції проєкту і залучення 
учасників від імені офіційних публічних сторінок 
команд-партнерів в мережі Facebook було створено 
події “Сафарі для громад у Львові” та “Сафарі для 
громад у Білій Церкві” у партнерстві з офіційною 
сторінкою ПРООН в Україні. Ця функція надає 
можливість отримувати статистику про залучення 
людей до проекту, додаткові відомості про аудиторію 
(стать, вік, місце проживання) та їх відгук щодо події.

Також були розроблені анкети для збору та обробки 
інформації від учасників “полювання” та виявлення 
місцевих екологічних проблем, яким необхідні ПОР. Із 

прикладом форми можна ознайомитися за посиланням. 
Загалом у Львові та Білій Церкві разом зареєструвалося 
до участі у “полюванні” близько 50 осіб.

На офіційних сторінках партнерів проєкту під 
час проєкту активно публікувалася інформація 
про підготовку та перебіг “Сафарі для громад”. У 
всіх публікаціях в соцмережах використовувалися 
офіційні логотипи партнерів, логотипи “Сафарі для 
громад” і ПРООН в Україні (логотип ПРООН в Україні 
повинен використовуватися на всіх рекламних 
матеріалах “Сафарі для громад”; його слід розміщу- 
вати завжди з крайнього правого боку) та хештеги  
#Community_Safari, #Сафарі_для_громад. Завантажити 
лого можна за посиланням.
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Команди зі Львова та Білої Церкви за підтримки 
ПРООН в Україні спільно створили простий і зручний 
бот на платформі Telegram, який можна знайти 
за нікнеймом @Safari_Community_bot. Він містить 
більше 25 природоорієнтованих рішень із описом, 
інструкціями зі створення, особливостями застосування 
та прикладами ПОР. Цей іструмент збагатив знання 
учасників “Сафарі для громад” у Львові та Білій Церкві. 
Ним також можна користуватися як існтрументом для 
додаткового навчання у школах, університетах, або як 
елемент пізнавального дозвілля, тощо.

Успішність організації “Сафарі для громад” залежить 
і від залучення різноманітних зацікавлених сторін. 
“Плато” та Фонду захисту біорізноманіття України 
після попередніх зустрічей (онлайн/офлайн) вдалося 
заручитися підтримкою представників органів 
місцевого самоврядування (зокрема, департамент 
ЖКГ Білоцерківської міської ради, управління екології 
Львівської міської ради) та громадських об’єднань, 
лідерів думок екологічного руху міст.

Якщо у Вас немає прямого контакту з представниками 
місцевого самоврядування спробуйте написати 
офіційного листа на ім’я очільника міста/селища та до 
профільних структур. Також намагайтеся налагоджувати 
контакт безпосередньо домовляючись про зустріч-
презентацію майбутнього “Сафарі для громад”.

Також важливим компонентом є залучення бізнесу. 
Сформуйте комерційну пропозицію (із прикладом 

можна ознайомитися за посиланням) та перелік 
бізнес-структур Вашого міста/селища, які потенційно 
можуть бути зацікавлені у підтримці “Сафарі для 
громад”, та профінансувати подарунки учасникам і 
у подальшому - створення об’єктів із застосування 
природоорієнтованих рішень. Розішліть комерційну 
пропозицію бізнес-структурам і також намагайтеся 
безпосередньо домовлятися із представниками про 
зустріч-презентацію. 

Задля залучення якомога ширшої аудиторії 
зацікавлених сторін необхідно також заручитися 
підтримкою місцевих засобів масової інформації. 
Команди зі Львова та Білої Церкви на початку проекту 
та після завершення активної фази “полювання” 
розіслали прес-анонс і прес-реліз до різних місцевих 
інформресурсів: друкованих і інтернет-видань, на 
телебачення та на радіо, тощо.

Фото - це емоція. Тому задля якісного просування 
події використовуйте фото із попередніх “Сафарі для 

громад”. Їх можна переглянути та завантажити за 
посиланням.

Логотип “Сафарі для громад” також можна 
використовувати для створення різноманітних 
промоційних матеріалів своєї події. Вони можуть 
включати: стікери, екоторби, футболки, шапки, блок-
ноти, сертифікати, тощо. Це підсилить впізнаваність 
проекту на місцевому рівні та залишиться гарною 

згадкою про “полювання”. Головне: намагайтеся 
створювати роздаткові матеріали, які не становлять 
шкоду навколишньому середовищу та є біорозклад-
ними (наприклад, не використовувати пластик при 
виготовленні такої продукції).
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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.


