ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Цей посібник розроблений на основі практичного досвіду мобілізації громад у рамках реалізації низки
проектних ініціатив Програми розбудови миру та відновлення ПРООН, зокрема спільної ініціативи
Програми розвитку ООН та ООН Жінки «Відновлення врядування та примирення на територіях України,
що постраждали від кризи». Ініціатива впроваджувалася впродовж 2016-2017 рр. у 20 громадах
Донецької та Луганської областей за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Програма розбудови миру та відновлення була започаткована ПРООН у 2016 році у відповідь на
конфлікт на сході України для оперативного надання гуманітарної допомоги і сприяння ранньому
відновленню, а також заклала основи для довготермінового відновлення постраждалих територій.
Програма покликана сприяти економічному відновленню й відбудові інфраструктурних об’єктів;
ефективному місцевому врядуванню та впровадженню реформи децентралізації; досягненню безпечної
ситуації у суспільстві та порозуміння. Ключовими моментами у впровадженні програми стали процеси і
результати мобілізації громад, спрямовані на розширення прав і можливостей, а також на досягнення
сталих результатів у сфері громадської безпеки та соціальної згуртованості.
Посібник може бути корисним для громадських активістів, членів недержавних організацій,
представників органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, фахівців із
соціальної роботи, співробітників міжнародних проектів, що займаються тематикою мобілізації громад.

Автори:

Тетяна Сила, національна консультантка ПРООН із мобілізації громад,
Програма відновлення і розбудови миру.
Саймон Форрестер, провідний консультант організації Eurasia Social Change,
міжнародний консультант ООН Жінки із мобілізації громад.
Послуги редактора Ltd. ABBYY Language Services.

Подяки:

Автори зібрали та узагальнили матеріали, думки і коментарі багатьох учасників
Програми та її партнерів і висловлюють вдячність:
ПРООН в Україні: Рустаму Пулатову, Роману Хащенкову, Аліні Лєбєдєвій, Емілю
Коренєву, Наталії Красківській, Михайлу Кареліну, Жанні Чмут, Надії Бородіній,
Марині Денисовій (Програма відновлення і розбудови миру);
ООН Жінки в Україні: Тамар Таварткіладзе, Уляні Білій, Олександру Бaю;
МБФ «Український жіночий фонд»: Олесі Бондар, Тетяні Литвиновій,
а також членам робочих груп з громадської безпеки, мобілізаторкам і членам груп
самодопомоги, за щоденну й віддану працю на користь своїх громад.

Публікація створена Програмою розвитку Організації Об‘єднаних Націй (ПРООН)
за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми відновлення
та розбудови миру.

ЗМІСТ

04

Передмова

05

Перелік абревіатур

06

Розділ 1.

Що таке мобілізація громад і чому вона важлива?

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Громада та її ресурси
Концепція розширення прав та можливостей: динаміка влади
Мобілізація громад як процес і результат
Громадська участь чи мобілізація громад?
Від орієнтації на потреби до забезпечення прав людини: зміна підходів

Розділ 2.

Громадська безпека і соціальна згуртованість як підхід у вражених
конфліктом громадах

2.1.
2.2.

Громадська (не) безпека як контекст мобілізації громад в Україні
Підхід громадської безпеки і соціальної згуртованості: теоретичні основи та
досвід упровадження

Розділ 3.

Підтримка процесу мобілізації громад

3.1.
3.2.

Важлива роль мобілізаторів громад
Зацікавлені сторони (стейкхолдери): коли кожен є переможцем

Розділ 4.

Процес мобілізації громад

4.1.
4.2.

Розуміння циклу мобілізації громад
Етапи мобілізації громад у підході громадської безпеки і соціальної
згуртованості

Розділ 5.

Приклади успішних історій мобілізації громад

5.1.
5.2.

Місто Дружківка: у центрі уваги громадської безпеки – проблеми людей
Миколаївка: місто рівних можливостей

71
76

Додатки.

Партисипативні методи у роботі мобілізаторів

79

Література та корисні посилання

86

07
14
17
20
22

25
31

40
42

49
52

ПЕРЕДМОВА
Цей посібник розроблено на основі узагальнення досвіду діяльності ПРООН у Програмі
відновлення та розбудови миру, у тому числі реалізації Спільної ініціативи Програми розвитку ООН
та ООН Жінки «Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали
від кризи» у Донецькій та Луганській областях за фінансової підтримки Європейського Союзу.
У відповідь на наслідки ситуації, що переживає сьогодні Україна, з особливим фокусом на вражені
конфліктом громади, програма мала на меті реалізувати низку завдань, зокрема: розширити
можливості для децентралізації; відновити та поліпшити якість надання послуг загального
користування; підвищити рівень безпеки населення; мобілізувати громади та розширити права і
можливості; забезпечити рівноправність чоловіків і жінок. 1
Ключовими моментами у впровадженні програми стали процеси і результати мобілізації громад,
спрямовані на розширення прав і можливостей вразливих жінок і чоловіків, а також на досягнення
сталих результатів у сфері громадської безпеки і соціальної згуртованості.
Заохочення та уповноваження чоловіків і жінок в постраждалих від конфлікту громадах, з тим, щоб
вони могли висловити свої думки щодо місцевого розвитку, планування відновлення, надання
послуг та рішень із суспільної безпеки, є одним з найважливіших елементів відчуття залученості та,
зрештою, досягнення успіху. Мобілізуючи громади задля уповноваження та надаючи невеликі
гранти, програма забезпечувала підтримку місцевих громад, зокрема місцевих громадських
організацій та ініціативних груп активних громадян і громадянок.
Розробники посібника сподіваються, що він допоможе фахівцям-практикам у сфері мобілізації
громад:
поглибити розуміння основних понять, підходів та концепцій, що лежать в основі мобілізації
громад;
сформувати загальне уявлення про цикл мобілізації громад та особливості його покрокового
втілення;
розробляти план процесу мобілізації громад з урахуванням особливостей та ресурсів самої
громади, поставлених цілей та можливостей програми, а також соціально-політичного
контексту, у якому здійснюється мобілізація.
Цей посібник може бути корисним для громадських активістів, членів недержавних організацій,
представників органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, фахівців із
соціальної роботи, співробітників міжнародних проектів, що займаються проблемами мобілізації
громад.

1 Спільна пропозиція ПРООН – «ООН Жінки» щодо Документу з відновлення стабільності та миру (EU IcSP) «Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали від кризи»
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ПЕРЕЛІК АБРЕВІАТУР
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1

ЩО ТАКЕ МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАД І ЧОМУ ВОНА ВАЖЛИВА?

1.1. ГРОМАДА ТА ЇЇ РЕСУРСИ
Існує багато причин та обставин, за яких люди об’єднуються в спільноти, групи і громади: спільна
загроза, спільність інтересів, місцевість проживання, взаємна підтримка, наявність або брак
ресурсів, спільна практична діяльність. При цьому ініціативні групи/спільноти/громади мають свої
природні закономірності розвитку і розпаду, які необхідно знати, щоб ефективно планувати
роботу з ними.
Можна говорити про існування різних типів громад:
1.
Громада зі спільними рисами може об’єднуватися за такими ознаками, як спільна етнічна
група, спільна релігія, спільна культура або спільна мова.
2.

Громада зі спільними інтересами базується на можливості поділяти інтереси у спільних
предметах, ідеях та діяльності. Сюди відносяться приклади бізнесової громади, наукової
громади та мистецької громади.

3.

Громада зі спільними потребами базується на необхідності поділяти спільні проблеми та
потреби. Приклади включають громаду людей з інвалідністю, малозабезпечених людей або
ветеранів війни чи внутрішньо переміщених осіб.

4.

Географічна/територіальна громада грунтується на певній географічній місцевості, у межах
якої люди живуть і мають соціальну взаємодію та спільну психологічну тотожність2 .

Попри те, що історичне розуміння громади пов’язане саме з належністю до певної географічної
місцевості, сучасне тлумачення цього терміну, що використовується для ефективної практики із
розвитку та мобілізації громад, є більш широким: «Громада – це група людей, що відчувають
достатньо спільного між собою з будь-яких причин, щоб мати спільні прагнення, цілі та
структури»3 . Призначення громади, у тому числі, полягає в підвищенні якості життя і самооцінки
своїх членів, задоволення їхніх повсякденних потреб. Відтак, громада, аби бути такою, а не просто
нею називатися, повинна мати декілька ключових ознак4 :
Спільна ситуація: ті, хто належать до громади, мають спільні ознаки. Це може бути як місце
проживання, так і етнічність, релігія або спільність проблем і потреб.
Мережа взаємин: громади включають усі можливі відносини між суб’єктами, групами та
інституціями (окремі люди та ініціативні групи, організації громадянського суспільства,
поліція та місцеві органи влади та ін). Налагодженість зв’язків між усіма зацікавленими
сторонами у громаді – важливий показник її спроможності.
Колективна дія: люди усвідомлюють спільний інтерес і спроможні на організацію спільної дії.
Це може бути як невелика соціальна ініціатива із розчищення сільського ставка, так і
масштабний інфраструктурний проект освітлення вулиць, що потребує залучення
додаткових зовнішніх ресурсів.

2 Соціальна робота у громадах: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. Т. В. Петренко. – К.: НАУ, 2013. – 52 с.
3 Altman D. Power and Community. Organizational and Cultural Responses to AIDS, Taylor and Francis, London, 1994. – цит. за Довбах А. Сильные
Мы. Мобилизация и развитие потенциала сообществ, уязвимых к ВИЧ. Методологическое пособие. – Киев, 2013. – 100 с.
4 Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика і політика. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 180 с.
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Сформована ідентичність: людина
ототожнює себе з громадою,
відчуває емоційну близькість з її
членами,
поділяє
її
потреби,
інтереси та цінності.
У нашій країні офіційно вживають
поняття «територіальна громада» –
спільнота жителів населених пунктів,
об’єднана
загальними
інтересами
власного життєзабезпечення. Згідно з
Конституцією України територіальна
громада
села,
селища,
міста
є
первинним
суб’єктом
місцевого
самоврядування, основним носієм його
функцій та повноважень.

Із інтерв’ю з активісткою ГО «Патріоти
Дружківки» Тетяною Горбаньовою:
Чому громадська організація має таку назву?
Що для Вас є патріотизм?
- Для мене важливо, щоб Дружківка
розвивалась. Я приїхала в місто відразу після
закінчення інституту, а до цього проходила тут
практику. Мешкаю тут уже 25 років.
Дружківка – це місто, у якому хочеться жити!
Наше місто гарне, доглянуте, процвітає, і дуже
хочеться так багато зробити для нього, щоб
воно продовжувало розвиватися, щоб люди
не їхали звідси, і в усіх була гідна робота».

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В етимологічному словнику української мови термін «громада» визначається як
1) «суспільство, група, товариство; 2) великий предмет, купа» і його походження
пов’язується зі старослов’янським – «купа, вогнище». Русини – предки українців – збиралися
навколо «грамади – вогнища» для обговорення складних проблем, вирішення важливих
питань, прийняття спільних рішень.
Історично громада виступала осередком місцевого самоврядування в Україні ще за часів
козацтва. А розквіт громадівського руху пов’язують із просвітницькою діяльністю Михайла
Драгоманова та його послідовників у другій половині 19 століття. У ті часи осередки
товариств «Громада» існували по всій Україні.
У радянський період традиційний для українського суспільства інститут громади –суб’єкта
місцевого самоврядування був викорінений, і на зміну драгоманівській «громаді – молекулі
у макротілі людства» прийшов ленінський колективізм із лозунгом «сім’я – осередок
суспільства».

Реформа децентралізації, що нині відбувається в Україні, ставить акценти на формуванні «спроможних громад», тобто таких, у яких «місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та
кадрові ресурси є достатніми для вирішення її органами місцевого самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах жителів громади»5 . Йдеться про
наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію внутрішніх ресурсів.
Ресурсами громади у широкому розумінні є все те, що може бути використано для поліпшення
якості життя6. Кожна громада має певні ресурси: фінансові, матеріальні, адміністративні, духовні,
людські, інституційні, соціальні, часові, природні тощо. Деякі з них легко ідентифікуються і можуть
бути оцінені, проте більша частина є неочевидними та прихованими. Наприклад, мережі існуючих
державних соціальних служб, закладів освіти та охорони здоров’я або органів охорони правопо5

Формування спроможних територіальних громад. Практичний посібник (видання друге). – Видання Асоціації міст України в рамках проекту USAID «Діалог» (2010-2015).
6 Портал «Набір інструментів для громади» (Community Tool Box) – Електронний ресурс: http://ctb.ku.edu.
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рядку та правосуддя забезпечують членів громади певними очевидними інституційними ресурсами.
Ресурси бувають обмеженими (наприклад, чиста питна вода чи земельний ресурс) і часто невідновлюваними (якими найчастіше є природні ресурси: залежі вугілля чи торфу, із вичерпанням яких
громада може втратити єдине джерело прибутку).
Важливо також розуміти, що не всі члени громади мають однаковий доступ до її ресурсів. Наприклад, для людей з інвалідністю, які пересуваються на візочках, доступ до навчальних закладів,
бібліотек чи медичних установ у більшості сільських та міських громад є наразі обмеженим у зв’язку з непристосованою архітектурою будівель, у яких вони розташовані.
Психологічні, людські та соціальні ресурси громади є не такими очевидними, як матеріальні чи
інституційні, і, разом із цим, відіграють не менш важливу роль, оскільки мобілізація громади означає
насамперед вдале використання людських ресурсів, що передбачає надання можливості будь-якому небайдужому громадянину хоч якимось чином взяти участь у загальній справі7 .
Психологічний ресурс громади. Психологічний сенс громад, з якими ідентифікує себе людина,
полягає, щонайменше, у тому, що вони (спільноти) виступають джерелом задоволення важливих
соціально-психологічних потреб особистості – у приналежності та прив’язаності (А. Маслоу), а
також у встановленні зв’язків з іншими людьми і в укоріненні, відчутті свого роду, минулого
(Е. Фромм).
Громада виступає психологічним ресурсом, якщо приналежність до неї дає відчуття емоційної
безпеки; якщо особистість почувається в ній вільною і достатньо впливовою; якщо вона поділяє
цінності інших у цій громаді і відчуває з ними єдність; якщо вона має сильний емоційний зв'язок,
утворений спільними переживаннями як минулого, так і майбутнього.
Наприклад, для ветеранів АТО таким потужним ресурсом на психологічному рівні виступає спільнота побратимів, оскільки в ній ветеран почуває себе більш впливовим, захищеним і потрібним,
ніж, наприклад, у місцевій громаді.
Для багатьох ресурсною на психологічному рівні є місцева громада, у якій людина народилася і
провела своє дитинство. Спогади про щасливе дитинство у сільській місцевості, друзів, рибалку,
ліс, бабусю з дідусем, певну захищеність і безтурботність, дають сили для відновлення і, крім цього,
слугують ресурсом у задоволенні екзистенційних потреб у корінні та встановленні/відновленні
зв'язків8.
Внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути рідні громади і домівки з незалежних від
них обставин, часто в ситуаціях, що містили пряму загрозу їх життю та здоров’ю, гостро відчувають
втрату цього ресурсу, коли навіть спогади про зруйноване «безпечне місце» поглиблюють психологічну травму, ускладнюючи процес інтеграції в нову громаду. Встановлення нових зв’язків,
віднайдення психологічних сенсів у «приймаючій» громаді, а також залучення до процесів її
розвитку – важлива складова соціальної інтеграції ВПО.

7 Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика і політика. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 180 с.
8 Акименко Ю.Ф., Сила Т.І. Як допомогти родині учасника бойових дій: методичний посібник для соціальних працівників і психологів. –
Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – 144 с.
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«Останні 25 років я була професором в університеті і працювала хірургом. Можна
сказати, що ми власними руками збудували наше життя і нашу оселю. Наша робота
забезпечувала нам гідне життя та повагу жителів Донецька. Раніше кожного місяця ми
ходили в театр. А тепер у нас нічого не лишилося, ми змушені винаймати невеличку
квартиру. Я навіть повинна ховати нашого собаку від сусідів, адже власник квартири
проти тварин. Важко залишитись ні з чим у 50 років. А найгірше те, що у нас просто не
залишилось достатньо часу, аби розпочати все з початку». (Жінка, 53 роки)
Нікого не залишити поза увагою. Аналіз вразливості жінок та
чоловіків в контексті децентралізації на територіях України, що
постраждали від конфлікту. Звіт ООН Жінки, вересень 2017

Людські ресурси громади.
Серцем, найбільш цінним ресурсом будь-якої громади, є люди. Будь-яка найдорожча технологія чи
економічна інновація мають сенс тільки у контексті людських потреб і можливостей, оскільки
створюються людьми і для людей. Тільки люди здатні змінювати світ навколо себе.
Відтак, будь-який громадянин є потенційним ресурсом громади. Кожна людина має деякі навички
або таланти, і кожна може дати знання про громаду, зв’язки з людьми, яких вони знають, й
елементарну волонтерську допомогу – зробити телефонні дзвінки, поклеїти конверти, поширити
інформацію тощо. Такий підхід передбачає, що кожна людина може бути рушійною силою для
розвитку громади, якщо її навички/таланти/чесноти належно використовуються на благо
спільноти9 .
Щоразу, коли людина використовує свої здібності, громада міцнішає і людина стає могутнішою.
Ось чому міцні громади існують переважно там, де є розпізнаними, оціненими та мобілізованими
здібності місцевих мешканців. Слабкі громади – це ті, що не змогли – не важливо з яких причин, –
задіяти навички, здібності і таланти своїх представників та членів10.
Орієнтовний перелік категорій членів громади для цілей розвитку спільноти може включати
наступні групи людей:
1.

За віком: діти, молодь, молоді сім’ї, пенсіонери.

2.

За економічним статусом: власники малого бізнесу, власники/інвестори агрохолдингів,
наймані працівники, безробітні, заробітчани (за кордоном), військові, демобілізовані, люди,
які живуть на соціальні виплати.

3.

За можливістю впливу на членів громади: вчителі, медики, соціальні працівники і психологи,
працівники бібліотек і культурної сфери, священнослужителі, листоноші, працівники поліції
та органів правопорядку, працівники органів місцевого самоврядування, депутати місцевої
ради, староста та ін.

4.

За інтересами: мисливці, рибалки, автолюбителі, художники та ін.11

9

Ткачук А.Ф. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади, або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади? (навчальний модуль) / Анатолій Ткачук, Маркіян Дацишин. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 152 с., с. 19.
10 Джон П. Кретцман, Джон Л. Малкнайт. Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади;
переклад з англ. – К: Четверта хвиля, 2006. – 256 с., с. 19
11 Джон П. Кретцман, Джон Л. Малкнайт. Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади;
переклад з англ. – К: Четверта хвиля, 2006. – 256 с., с. 19, с. 30
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ІЗ ПРАКТИКИ МОБІЛІЗАЦІЇ
«Кожен може зробити свій внесок у збереження і популяризацію історії Лиманщини»:
Однією з ініціатив, що підтримала ПРООН для реалізації у 2018 році, став проект ГО «Центр
підтримки громадської активності «КриЛа» щодо створення у Лиманській об’єднаній
територіальній громаді сучасного сайту «Туристична Лиманщина/Донеччина» з
тематичними розділами, описом культурного, природного, історичного й екскурсійного
потенціалу, з використанням інтерактивних засобів візуалізації даних і території.
Яна Синиця, співавтор проекту, менеджер із внутрішнього туризму, ділиться інформацією
щодо проекту: «Ми хочемо за допомогою цього ресурсу показати, наскільки привабливо
виглядає наша громада.
Зібрати найважливішу і цікаву інформацію
про туристичні об'єкти, яскравих людей,
історичні події, забуті і збережені традиції. У
сучасному світі так багато нових технічних
засобів і інструментів. Ми використаємо ці
можливості
і
спробуємо
зробити
зрозумілий і корисний сайт. Коли я говорю
«МИ», то маю на увазі команду однодумців, і
дуже сподіваюся, що до неї долучаться всі,
хто любить свій край, цінує його, бажає
йому процвітання і миру. Кожен з Нас – це
сьогоднішня історія. Давайте про це
якомога більше розповідати! Не для звітів,
не «для галочки», а для себе, для своїх дітей
та внуків, для тих гостей, що матимуть
бажання познайомитися з нами ближче…» 12 На фото: Зелений туризм на Лиманщині 12

Окремо варто підкреслити значення ресурсу тих людей, що традиційно відносяться до
«вразливих» категорій, тих, що знаходяться на «маргінесі» громади. На думку американських
фахівців, авторів книги «Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й
мобілізації ресурсів громади» Дж. П. Кретцмана, і Дж. Л. Малкнайта, найміцнішими є громади, що
можуть розпізнати обдарування людей на маргінесі, залучаючи їх до життя громади. У книзі
висвітлено досвід мобілізації громад навколо розкриття здібностей та розширення можливостей
таких вразливих категорій мешканців як: внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди, які живуть з
ВІЛ, люди з інвалідністю, люди, що живуть на соціальну допомогу, люди похилого віку, молодь,
включаючи представників групи ризику, люди з мистецькими обдаруваннями. Виходячи з досвіду
реалізації спільної ініціативи ПРООН та ООН Жінки, варто додати до цього списку також одиноких
матерів, багатодітних матерів, очолюваних жінками домогосподарств.
Під вразливістю розуміється стан обмежених можливостей чи здатності жінок та чоловіків, дівчат
та хлопців повною мірою користуватися своїми правами13. Вразливість пов’язують також з «лініями
протиріч» – тими характерними рисами, які формально розділяють суспільство за такими
критеріями, як мова, соціальний статус, дохід, вік і т. д. Ці «лінії протиріч» можуть викликати
вразливість серед певних груп населення, залежно від певної ситуації, у якій перебувають
відповідні групи. Загалом, характерні риси «ліній протиріч» можуть трансформуватися у критерії
вразливості, і, у свою чергу, групи осіб починають характеризувати як вразливі групи, коли
офіційно фіксуються порушення прав представників цих груп, зокрема у порівнянні з іншими
групами.
12

Цуркан В. В Лимане появится туристический культурно-исторический сайт при поддержке ПРООН.
http://liman.city/read/rayon/2376/v-limane-poyavitsya-turisticheskij-kulturno-istoricheskij-sajt-pri-podderzhke-proon
13 Звіт спеціального доповідача ООН на тему крайньої бідності та прав людини, серпень 2012 р.
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Відповідно до Аналізу вразливості жінок та чоловіків у контексті децентралізації на територіях
України, що постраждали від конфлікту (жовтень 2016 – квітень 2017 року), здійсненого в рамках
спільної програми ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та сприяння примиренню в
постраждалих від кризи громадах України», такими вразливими групами в українських громадах
Донецької і Луганської областей є:
Внутрішньо переміщені особи
Люди з інвалідністю
Люди, які живуть з ВІЛ-СНІД
Люди похилого віку
Очолювані жінками домогосподарства 14.
Зберігаючи традиційний погляд на представників вразливих груп населення як на тягар, проблему,
людей з особливим статусом та обмеженнями, громада втрачає у можливостях людського
потенціалу своїх мешканців. Разом із цим, відповідно до центрального принципу Цілей сталого
розвитку, ми не повинні нікого не залишити осторонь, а тому залучення вразливих жінок та
чоловіків до розвитку громади є абсолютно необхідним елементом мобілізації громад.
Усвідомлення справжньої ситуації вразливості різноманітних груп жінок та чоловіків допомагає
краще зрозуміти потенційні та фактичні випадки порушень прав людини, з якими вони можуть
зіштовхнутися.
Відтак, кожна людина потенційно може зробити внесок у розбудову громади. Завдання тих, хто її
мобілізує – розширити перелік можливих учасників, не залишити нікого поза увагою, і розробити
методи поєднання їх ресурсів з енергією інших людей, ініціативних груп, громадських організацій,
державних інституцій.
Для розвитку громади критично важливими є практики взаємодії між членами громади, які
формуються у ході тривалого історичного процесу і стають детермінантами успіху (чи неуспіху)
таких спільнот15. Йдеться про соціальний капітал як ресурс громади.
Соціальний капітал громади виникає в міжособистісній взаємодії, забезпечує стабільність
соціальної системи та посилює у такий спосіб особистісні ресурси людини.
Білокуракинською районною громадською організацією людей з інвалідністю «Святителя
Луки»
(Луганська
область)
впроваджується
проект
«Консультативний
офіс
«Справедливість», підтриманий ПРООН за фінансування Королівства Нідерландів та ЄС.
Зміст проекту – у підвищенні обізнаності мешканців громади щодо їх прав і можливостей
шляхом надання правових і психологічних консультацій, за якими переважно звертаються
саме представники найбільш вразливих груп у громаді: ВПО, багатодітні батьки, батьки
дітей з інвалідністю, люди з інвалідністю, пенсіонери, безробітні.
Громадська організація людей з інвалідністю впроваджує проект у співпраці зі
Старобільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
соціальними службами міста, органами місцевого самоврядування Білокуракинської
об’єднаної територіальної громади, районною державною адміністрацією, тим самим
посилюючи соціальні зв’язки між цими установами та вразливими верствами населення.

14 Нікого не залишити поза увагою. Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на територіях України, що постраждали
від конфлікту. Звіт ООН Жінки, Вересень 2017
15 Ткачук А.Ф. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади, або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади?
(навчальний модуль) / Анатолій Ткачук, Маркіян Дацишин. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 152 с., с. 19.
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Італійський вчений Р. Патнем вважає, що «соціальний капітал є важливим чинником політичної
стабільності, ефективності урядів і навіть економічного прогресу, адже він базується на взаємності
і довірі між людьми, широкому поширенні добровільних асоціацій та залученості жителів до
політики задля вирішення проблем громади»16 . На думку вченого, громадська взаємодія на основі
горизонтальної та вертикальної довіри є більшим скарбом, ніж економічні ресурси, адже
основними формами соціального капіталу являються мережі (горизонтальні відносини), соціальні
норми та інституціалізована в соціальних практиках довіра.
Соціальний капітал можна порівняти з «клеєм», що дозволяє мобілізувати додаткові ресурси
людських відносин на основі довіри і зв'язків, тобто нарощування соціального капіталу спільноти
зміцнює її, забезпечуючи згуртованість людей у громаді.
Чим більший радіус довіри (коло осіб чи соціальних груп, що складають єдину систему довірчих
стосунків), тим потужніший соціальний капітал громади, тим ширшим є коло «якісних» відносин
між людьми.
Відтак, нарощування соціального капіталу не тільки сприяє зміцненню спільнот, але й впливає на
відчуття благополуччя і добробут. Йдеться про збагачення життєвого світу мешканців спільноти,
підвищення якості життя, суб'єктивне відчуття соціального добробуту, психічне благополуччя.
Механізми, завдяки яким громадська активність і соціальні зв’язки дають позитивні результати у
громаді, як наприклад, кращі школи, швидший економічний розвиток, нижчий рівень злочинності,
ефективніше врядування, мають складну структуру. Реалізація соціального капіталу стає
можливою через його конвертацію в інші значущі ресурси. Наприклад, використовуючи
соціальний капітал, можна отримати прямий доступ до економічних ресурсів; збільшувати свій
культурний капітал через контакти з експертами або зробити доступнішими інститути,
відповідальні за надання послуг.
Інституційний (організаційний) ресурс включає, але не обмежується цим, державні організації та
установи різних відомств, що функціонують у громаді, органи місцевої влади, громадські та
благодійні організації, комунальні заклади. Усі ці організації покликані слугувати задоволенню
потреб людей, сприяти вирішенню їх проблем та створювати можливості і забезпечувати
дотримання прав людини.
Потужним інституційним ресурсом громади є формальні (недержавні організації) та неформальні
об’єднання громадян – асоціації, які включають ініціативні групи, гуртки за інтересами, спортивні
клуби, аматорські колективи, релігійні групи, бізнес-асоціації тощо.
Не варто також забувати про фізичну інфраструктуру або місцевість – школу, лікарню, церкву,
бібліотеку, клуб. Ресурсом може бути якесь місце у громаді (джерело чистої води), орієнтир або
символ. Це також може бути покинута будівля, у якій можна розмістити притулок для літніх, або
громадський простір, який належить громаді – парк, заболочена місцевість тощо. Комунальні
служби, які роблять життя кращим для деяких або всіх членів громади, громадський транспорт,
заклади дошкільної освіти, культурні заклади. Потужним інституційним ресурсом є приватний
бізнес, який забезпечує робочі місця і підтримує місцеву економіку17.
Безумовно, організаційний та інституційний ресурси сільських громад або невеликих міст поступаються обласним центрам чи великим містам. Крім цього, інколи доступ до організаційних ресурсів
виявляється обмеженим через проблеми з корупцією, байдужість деяких посадових осіб, низьку
поінформованість громадян або надмірне навантаження працівників відповідних установ та органі16 Патнем Р. Д. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Д. Патнем, Р. Леонарді, Р. Й. Нанетті. – К. : Основа,
2001. – 302 с.
17
Ткачук А.Ф. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади, або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади?
(навчальний модуль) / Анатолій Ткачук, Маркіян Дацишин. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 152 с., с. 19.
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зацій (що трапляється в умовах скорочення під час економічної кризи)18 .
Серцем будь-якої громади є люди, тому
мобілізація її ресурсів стає ефективною, коли вона відбувається за участі її
мешканців. Якщо жителі місцевої
громади беруть безпосередню участь,
приміром, у визначенні пріоритетів
місцевого розвитку, це має позитивний
вплив на життя громади, адже її члени
відчувають свою причетність до цих
процесів, а місцева влада має змогу
демонструвати
відповідність
своїх
рішень запитам населення та підвищувати рівень суспільної довіри.
Іншими словами, у процесі мобілізації
відбувається перерозподіл влади у
місцевій громаді, уповноваження/наснаження мешканців громади до активних дій у вирішенні своїх проблем у
співпраці з владою, а відтак, розширюються права і можливості її мешканців.

Розуміння внутрішніх ресурсів, які надає
громада, відкриває широкий простір
можливостей у процесі її мобілізації.
Йдеться, щонайменше, про:
1. Психологічний ресурс – громада як
джерело задоволення екзистенційних
потреб людини;
2.

Людський ресурс – люди з їх
здібностями і можливостями;

3.

Ресурс соціального капіталу – довіра
та взаємодія у громаді;

4.

Інституційний ресурс – асоціації,
громадські організації та установи
різних відомств, що функціонують у
громаді;

5.

Матеріальний ресурс – можливості
фізичного й фінансового капіталів
громади.

1.2. КОНЦЕПЦІЯ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ: ДИНАМІКА ВЛАДИ
В українській мові «наснаження», «уповноваження» є загальноприйнятими (хоча і не дуже
точними) перекладами англійського терміну empowerment (англ. power – влада, сила, потужність),
поряд із яким уживається і «емпауермент». У російськомовній літературі взагалі зустрічається
тільки транслітерація, при цьому лінгвісти пропонують декілька можливих варіантів перекладу:
«підвищення компетентності», «мобілізація потенціалу», «активізація потенціалу», «підвищення
результативності (продуктивності)», «наділення повноваженнями», «делегування», «посилення»,
«набуття влади, сили».
У цьому посібнику пропонується розуміти під англійським терміном empowerment процес і
результат розширення прав і можливостей внаслідок перерозподілу влади у громаді.
Розширення прав і можливостей – це те, з чого починається розвиток місцевих громад. Це також
ключовий елемент цього розвитку, поряд із місцевим самоврядуванням та наданням послуг на
місцевому рівні. Це процес збільшення можливостей окремої людини чи групи людей, особливо
найбільш вразливих, соціально ізольованих і дискримінованих, висловлювати свої потреби і
бажання та трасформувати їх у конкретні дії та результати.
Розуміння «динаміки» владних структур, які не тільки впливають, але й у багатьох випадках
домінують у процесі ухвалення рішень місцевими органами влади та закріплюють вразливість, є
вирішальним для будь-якого втручання, спрямованого на те, щоб розширити можливості найбільш
вразливих жінок і чоловіків. І щоб зрозуміти ці «структури», ми спочатку маємо зрозуміти, як можна
визначити і проявити владу.
18

Акименко Ю.Ф., Сила Т.І. Як допомогти родині учасника бойових дій: методичний посібник для соціальних працівників і психологів. –
Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – 144 с.
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Влада може бути визначена як ступінь контролю над матеріальними, людськими, інтелектуальними
та фінансовими ресурсами, що здійснюється різними верствами суспільства. Контроль цих
ресурсів стає джерелом індивідуальної та соціальної влади. Важливо також розуміти, що влада як
явище не є чимось абсолютним і неподільним, зосередженим в одній особі чи структурі. Натомість
вона є відносною та динамічною субстанцією, що практикується в соціальних, економічних та
політичних відносинах між окремими особами та групами. Відтак, вона розподіляється
нерівномірно – окремі особи та групи мають більший контроль над джерелами влади, а інші –
менший або взагалі не мають контролю. Міра влади окремої людини або групи корелює з тим,
скільки різних видів ресурсів вони можуть отримати та контролювати. При цьому різні ступені
влади підтримуються через соціальні розбіжності, такі як стать, вік, клас, етнічність та раса; і через
інститути, такі як сім'я, релігія, освіта, засоби масової інформації, право і т. д. 19
У буденній свідомості більшості українців слово «влада» сьогодні асоціюється саме із
представниками урядових структур загальнодержавного чи місцевого рівня, а «мати і
використовувати владу» дуже часто означає здатність людини чи певної групи примусити іншу
людину чи групу до певних дій проти їх волі. Владу ототожнюють із певною посадою, великою
кількістю фінансових ресурсів, застосуванням зброї та агресивною позицією лідера. Нерідко
згадують і про (без)відповідальність влади, орієнтацію її представників на задоволення виключно
власних інтересів.
Звернення до моделі влади, пропонованої Joe Rowlands20 (1997), дозволяє під іншим кутом зору
подивитися на саму природу влади. Зокрема, для розуміння змісту концепції розширення прав і
можливостей авторка пропонує говорити про такі 4 форми влади:
Влада «над» – контролююча сила, здатність наділених владою впливати на дії та думки інших
проти їх волі. До цієї категорії належать домінування, сила, примус, маніпулювання та
зловживання.
Влада «для» – продуктивна, генеруюча сила, яка створює нові можливості і діє без
домінування; це спроможність діяти, у тому числі здатність вимагати реалізації власних прав.
Влада «разом» характеризує можливості, які з’являються у співпраці з іншими, у колективних
діях та налагодженні партнерських зв’язків. Її зазвичай описують виразом «сила в єдності».
При цьому ця «сила спільно діяти» вимірюється не кількістю задіяних учасників, а якістю нової
форми поділеної влади.
Влада «всередині» розглядається як притаманна кожному людському індивіду духовна сила
та самобутність, яка ґрунтується на самоприйнятті і самоповазі, яка і робить нас дійсно
унікальними та гідними поваги людьми. Це прийняття себе і самоповага, у свою чергу,
передбачає повагу і прийняття рівно-унікальних інших людей. Ця влада охоплює відчуття
самоідентичності, розуміння своїх прав і ролі як громадян; передбачає самоусвідомлення і
впевненість – усі ці якості можуть бути передумовою до дії. Цей тип влади часто називають
також «внутрішньою силою».
Можливий також розгляд концепції влади у трьох інших вимірах: видима, невидима і прихована
влада.
Видима влада здійснюється через офіційних осіб та посадових осіб (прем'єр-міністр,
законодавча влада, поліція, суди, мери, місцеві органи самоврядування), що створюють
формальну видиму структуру громади;
19 Forrester S. Community mobilization for empowerment of vulnerable women and men: Guidebook. – UN Women/ UNDP Joint Integrated Local
Development Programme. – Moldova 2012. – 108 p., p. 11
20 Rowlands Jo. Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras. – Oxfam (UK and Ireland), 1997. – 180 p.
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Невидима влада включає процеси, практики, культурні норми та звичаї, які формують
розуміння людьми своїх потреб, ролей, можливостей та наслідків, що запобігають
ефективному застосуванню змін. Особливості соціалізації представників маргінальних груп
зумовлюють формування в них почуттів субординації, апатії, самозвинувачення, безсилля,
оскільки вирішальна інформація є прихованою або недоступною для них;
Прихована влада є основною причиною того, чому певні групи виключаються з ухвалення
рішень суспільством і владними правилами, практиками та інституціями. Ці групи та їх скарги
стають невидимими через залякування і дезінформацію. На лідерів подібних груп навішують
ярлики порушників, проблемних та непрезентабельних осіб. Багато питань, таких як домашнє
гендерно-обумовлене насильство, розглядається як приватна сімейна справа, і тому не
підлягає втручанню з боку владних структур21.
Відтак, «емпауермент», розширення прав і можливостей означає перерозподіл влади і
відповідальності між традиційно владними структурами і тими групами у громаді, які стереотипно
вважалися неспроможними і слабкими тільки тому, що не мали доступу до ресурсів. Розподілена,
спільна влада, що існує у взаємовідносинах, розглядається як багатовекторний соціальний процес,
що допомагає людям здобути контроль над своїм життям, наснажитися, розширити свої права і
можливості.
Можемо говорити про три рівні емпауерменту:
індивідуальний, соціальний та політичний.
На індивідуальному рівні наснаження розглядається
як процес, що допомагає людині набути здатності
контролювати власне життя, актуалізувавши певні
ресурси, «силу», «енергію», тобто відчувати і
використовувати «владу всередині». Зокрема, на
рівні емоцій з’являється відчуття впевненості у своїх
силах, насиченість енергією, певне піднесення,
натхнення. На когнітивному рівні відбувається
переоцінка можливостей, формується позитивне

Емпауермент
(від англ. empowerment – наділення
силою, владою) – підхід, принцип і
методологія роботи з групою чи
індивідами, що ґрунтуються на
визнанні і підсиленні ролі кожної
людини в ухваленні та реалізації
рішень, що стосуються її (його)
життя.

мислення, розкривається потенціал, проявляються аналітичні здібності тощо. Поведінкова сфера
особистості характеризується активністю, прагненням реалізації планів і конкретними діями,
налагодженням взаємодії з іншими, побудовою нових стосунків, пошуком однодумців та ін. 22
Соціальний рівень наснаження передбачає активізацію людського, соціального й інституційного
ресурсів, створення груп та мереж, посилення соціального капіталу і нарощування довіри через
колективну участь і спільну діяльність, тобто мобілізацію громади.
Нарешті, політичний рівень наснаження передбачає використання «влади для» з метою
привернення уваги до проблем уразливих верств населення, його завдання – зробити видимими
проблеми простих людей для «влади над» і показати їй переваги співпраці для вирішення цих
проблем. Корисним тут є такий метод як адвокація – діяльність з обстоювання певної справи чи ідеї,
яка часто супроводжується спробами впливати на конкретні рішення державних структур,
політику. Адвокація виступає інструментом донесення думок «низового рівня», або рядових
громадян, до впливових осіб і центру влади. Адвокація використовується переважно громадськими
організаціями, а також окремими людьми, зацікавленими у вирішенні своїх проблем чи проблем
своєї громади, у той час як працівники органів місцевого самоврядування часто не розглядають
політичний рівень наснаження серед своїх професійних завдань та обов’язків.
21 Forrester S. Community mobilization for empowerment of vulnerable women and men: Guidebook. – UN Women/ UNDP Joint Integrated Local
Development Programme. – Moldova 2012. – 108 p., p. 12
22 Кривоконь Н. Соціально-психологічні практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань комплексної реабілітації учасників антитерористичної операції, що мають
функціональні обмеження (м. Харків, 23-24 жовтня 2016 р.). – Київ: «Видавництво «Лівий берег». – с. 11-14.
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Таблиця 1.2.1. Трирівнева модель наснаження
1. Психологічний
(індивідуальний)
рівень наснаження

Влада «всередині»: здатність людини мати більше влади і контролю
над проблемами, що впливають на її життя:

2. Соціальний
(колективний)
рівень наснаження

Влада «разом»: колективні процеси, спрямовані на зміни в громаді,
мобілізація громади, отримання контролю (повноважень) над
ресурсами громади через різні форми суспільного впливу:

•
•
•
•

•
•
•
•
3. Політичний рівень
наснаження

Мотивування до дій і змін
Підвищення впевненості і компетентності
Розвиток самоефективності
Самонаснаження

Об’єднання громадян, соціальна згуртованість громади
Соціальний капітал, зростання довіри
Колективна участь, колективні дії
Взаємне підсилення за рахунок групової ідентичності

Влада «для» людей: перерозподіл влади і відповідальності, вплив
на прийняття рішень, діяльність, спрямована на те, щоб робити
проблеми звичайних і вразливих людей «видимими» для суспільства
і діючої влади:
•
•
•
•

Низові ініціативи, вплив на законодавство і політичні рішення
Врядування «знизу – догори»
Адвокація
Політична участь, політичні дії

1.3. МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАД ЯК ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ
Кожна громада є особливою і відрізняється ресурсами і потребами, системою взаємовідносин та
рівнями громадської участі. Крім цього, у ході мобілізації люди організуються навколо певної мети,
яка є життєво необхідною, пов’язаною з покращенням умов життя та створенням нових
можливостей. Такою метою може бути питна вода, полегшення доступу до правосуддя, громадська
безпека, протидія гендерно-обумовленому насильству, зниження рівня бідності, здоров’я та
санітарія, переробка відходів, якісна інклюзивна освіта та інше. Тому, відповідно, способи та
підходи мобілізації відрізнятимуться.
Саме тому не можна говорити про єдину модель для мобілізації громад. Існує набір інструментарію
і принципів, які можна адаптувати і використати в рамках конкретної громади з урахуванням
ситуації, мети, підходів і пріоритетів.
Наприклад, ефективним інструментом мобілізації громад для розширення прав і можливостей
зарекомендували себе групи самодопомоги та взаємодопомоги, ініціативні групи, що створюються
на низовому рівні, і поступово нарощуючи свій потенціал в ході навчання і практичних дій, стають
достатньо сильними для того, щоб здійснювати політичний вплив (підхід «знизу – догори»).
Іншим успішним механізмом є організація діяльності робочих груп із громадської безпеки, у центрі
уваги яких – налагодження міжсекторального партнерства, об’єднання і згуртування якомога
більшої кількості зацікавлених сторін у громаді задля спільної діяльності у вирішенні проблем
громадської безпеки (поєднання підходів «знизу – догори», «зверху – вниз», горизонтальних
зв’язків).
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Відтак, мобілізація громади:
це процес, у ході якого її членами та іншими суб’єктами активізується діяльність всередині
громади, яка в довготерміновій перспективі планується, реалізується та оцінюється її
окремими членами, групами і організаціями на основі принципів громадянської участі з
метою покращення стандартів життя в громаді. Це потужний інструмент, який може
використовуватися для розширення прав і можливостей жінок і вразливих груп у громаді, а
також як засіб протидії порушенню прав людини23 ;
це процес об’єднання якомога більшої кількості зацікавлених сторін у громаді для
підвищення обізнаності людей стосовно потреби в певній програмі, допомоги у пошуках
ресурсів та наданні послуг, а також посилення участі громадян у процесах прийняття рішень
для сталого розвитку і самодостатності. Мобілізація громади полягає, по суті, в охопленні
різних секторів спільноти та створенні партнерських відносин для того, щоб зосередити
увагу та знайти способи вирішення найбільш складних проблем24.
Мобілізація громади спрямована на розширення можливостей членів громади вживати заходи для
сприяння змінам. Це включає мобілізацію необхідних ресурсів, поширення інформації, створення
мереж підтримки, а також налагодження співпраці між державним, громадським та приватним
секторами у громаді. Це означає залучення широкого спектру представників громади, щоб
створити і впровадити поділене бачення: партнери у громаді реалізують план дій шляхом
об'єднання та використання ресурсів, у тому числі навичок, коштів та інших активів.

Із інтерв’ю з мобілізаторкою громади ПРООН Наталією Красківською:
«В ідеалі мобілізованою є громада, яка має тісні, «вбудовані» контакти з місцевою
владою. Вона [громада] вміє ефективно звертатися до влади, шукати спільні способи
вирішення проблем. Така громада пропонує конкретні шляхи вирішення проблем, тобто
бачить напрямок, у якому рухатися. Громада знає, які ресурси їй потрібні та де їх
отримати. Їй притаманний високий ступінь різноманітності, що додає ефективності з
точки зору синергії та взаємодії…»

Метод мобілізації громад базується на припущенні, що люди мають бажання та здатність робити
багато речей самостійно для власного благополуччя, а також для своїх сімей та громади. Проте, як
правило, вони рідко збираються, щоб розкрити свою колективну силу, оскільки потребують
навчання і підтримки зі сторони. Йдеться, зокрема, про навчання наступним навичкам:
Організовуватися – самоорганізація допомагає об’єднати ресурси/зусилля, зменшити
витрати та зайнятись самоокупними справами.
Визначити дійсних лідерів з членів громади для забезпечення лідерства. Саме ці, а не
сторонні кадри можуть спрямувати зусилля та розкрити потенціал людей.
Визначати та пріоритезувати можливості та потреби, якими люди бажають зайнятись.
Визначати технічну спроможність вибраних можливостей чи потреб розвитку.
23 Forrester S. Community Mobilization for Empowerment of Vulnerable Women and Men. Guidebook. Moldova 2012, Joint UNDP-UN Women
Integrated Local Development Programme.
24 Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines. Khasnabis C, Heinicke Motsch K, Achu K, et al., editors.Geneva: WHO; 2010.
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Забезпечувати та сприяти надходженню необхідних ресурсів до громади для реалізації
можливостей і здійснення прав.
Контролювати, лобіювати та встановлювати зв’язки з донорськими організаціями
(центральним, місцевим урядом, приватним сектором, НДО та зовнішніми донорами)25.
Ще раз підкреслимо, що у мобілізації громад дуже важливо, щоб ніхто не залишився осторонь.
Представники вразливих груп на рівні з іншими мають брати безпосередню участь у формуванні
ефективної відповіді на проблеми. Це означає, що мешканці громади самі приймають на себе
відповідальність при підтримці 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.
ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ

Питання, що обговорювалися у професійній спільноті соціальних працівників Боснії та
Герцеговини в 2015 році, – це виклики соціальній солідарності та сталості результатів
мобілізації, які зникають разом із проблемою, що її викликала. У цій країні війна закінчилася
у 1995 році, але й досі живуть історії мобілізації мешканців Сараєво у відповідь на військову
агресію та подолання наслідків 4-річної осади міста. Крім цього, колеги з Боснії та
Герцеговини наводять численні приклади взаємної підтримки та взаємодопомоги у відповідь
на стихійне лихо – повінь 2014 року – попри національні, мовні чи релігійні розбіжності, які
визначають зміст постійно існуючого суспільного конфлікту у більшості місцевих громад.
Разом із тим, через 20 років по війні це суспільство переживає кризу довіри, потерпає від
корупції та відірваності влади від людських потреб і проблем, а культурно-релігійне
різноманіття слугує радше роз'єднанню, ніж діалогу та порозумінню.

Мобілізація
як
активізація
соціального ресурсу спільноти
може відбуватися у відповідь на
гостру соціальну або екологічну
проблему – тоді говорять про
реактивну мобілізацію громади.
Існує також проактивна мобілізація, коли йдеться про самоорганізацію, готовність людей щоденно
брати участь у громадській діяльності, благоустрої своєї території,
перетворювати систему соціальних відносин, впливати на рішення діючої влади, а в цілому – досягати позитивних змін у своєму
житті.
Результати реактивної мобілізації, як правило, зникають разом із
проблемою, що її викликала, а у
випадку мобілізації проактивної –
соціальна активність поєднує

Із інтерв’ю з мобілізаторами громад у Луганській
області Емілем Корєнєвим та Аліною Лєбєдєвою:
«Нашою ідеальною метою у процесі мобілізації
громади є спільнота людей, які усвідомлюють
свою
громадянську
позицію,
достатньо
компетентні, щоб захищати свої права та інтереси
без зовнішньої допомоги, активно включені у
процеси реалізації, а також формування влади на
місцях. Говорячи про специфіку нашого проекту,
мобілізована громада має повний доступ до
правосуддя і безпечне середовище…»
«Я також додам, що мобілізована громада має
сталі результати... Щоб запроваджені нами
інструменти – робочі групи з громадської безпеки
– залишилися живими і незалежно діяли на рівні
громади… Ця сталість залежить, у тому числі, від
розуміння громадою свого місця у процесах
ухвалення рішень…»

25 Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навчальний посібник для посадовців місцевих та регіональних органів влади та
фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ: ПРООН/ МПВСР. – 2007. – 269 с.
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людей зі спільною метою для досягнення сталих змін у своєму житті, а не тільки проти гострої проблеми чи зовнішньої агресії26 .
Відтак, результати мобілізації громад є успішними, коли ефективно працюють її інструменти і
механізми, підтримуючи збалансований проактивний процес. Адже мобілізація громад не є разовим заходом або проектом. Це довготривалий процес циклічного характеру, у якому розвивається
потенціал громади. Цикл процесу мобілізації громади та його покрокове втілення будуть розкриті
у Розділі 4 цього посібника.

1.4. ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЧИ МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДИ?27
Мобілізація громад – це процес, у якому діяльність активізується самою громадою, або іншими
людьми, який планується, впроваджується та оцінюється особами, групами та організаціями в
громаді на засадах участі та сталості задля поліпшення загальних стандартів життя. У цьому
процесі важливим є той факт, що група людей долає свої відмінності і зустрічається на рівних для
фасилітації партисипативного процесу ухвалення рішень. Іншими словами, мобілізація може
розглядатися як процес, який починається з діалогу між членами громади, спрямованого на
визначення того, Хто, Що і Як буде вирішувати проблеми, а також забезпечення можливості для
кожного брати участь в ухваленні рішень, що впливають на їх життя. Відтак, процес мобілізації
громад може розглядатися як потужний інструмент наснаження жінок і вразливих груп, а також як
засіб відповіді громади на порушення прав. Мобілізація громад також може розглядатися як
процес, що руйнує традиційну монополію влади елітних груп та окремих особистостей і
забезпечує механізм розподілу відповідальностей і влади, що супроводжує ці відповідальності.
Мобілізація громад не є процесом, що відбувається сам по собі або випадково, натомість він
вимагає гарно організованого та забезпеченого ресурсами втручання. Висвітленню того, як
забезпечити інституційну підтримку та відносини між зацікавленими особами (стейкхолдерами)
для успішного втручання, присвячено Розділ 3 цього посібника, а в Розділі 4 будуть наведені
конкретні кроки мобілізаційного процесу.
Незважаючи на те, що мобілізація громад передбачає уповноваження, розширення прав і
можливостей вразливих індивідів, які не мають можливості впливаті на ухвалення рішень, вона є не
органічним «низовим» явищем, а втручанням, що підтримується іззовні. Однак важливо наголосити,
що мобілізація громад є процесом, який здійснюється членами громади, і саме вони планують і
впроваджують діяльність у цьому процесі, а також відповідальні за результати цієї діяльності. У
цьому зв’язку важливо розуміти, що мобілізація і забезпечення участі у процесі врядування – два
взаємопов’язані, але дещо різні процеси. Відмінності, а також пояснення, чому важливо їх
усвідомлювати, наводяться далі у цьому параграфі та порівняльній таблиці.
Здатність громадян обирати офіційних посадовців та наділяти їх правом представляти інтереси
людей є невіддільною від інших принципів демократії, необхідних для забезпечення ефективного
врядування, таких яких підзвітність і прозорість. Тим не менше голосування є не єдиною формою
громадської участі: громадські обговорення, публічні зустрічі, кампанії, громадські опитування,
громадські ради та дорадчі комітети, петиції, письмові звернення, гарячі лінії і «відеоскриньки»,
електронне листування, онлайн-форуми – це далеко не повний перелік можливих інструментів, які
можуть використовуватися громадянами чи посадовцями для посилення громадської участі у
процесі розробки політики та пов’язаних з цим процесів. Участь громадян робить урядові
структури ближчими до людей. Вона надає можливості для громадян впливати на цілі та пріоритети
політики, наглядати за діями політиків та адміністрації і притягати до підзвітності за їх дії, виражати
свою точку зору, ділитися інформацією, вказувати на свої потреби і проблеми, бути залученими до
26

Сила Т. Сталий розвиток громад у соціально-психологічному вимірі // Сталий людський розвиток місцевих громад : Наукові праці
ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; за заг. ред. М. А. Лепського. 2015. – с. 92.
27 П.1.4 та 1.5 – викладені у редакції С.Форрестера, переклад – Т.Сили
20

ЩО ТАКЕ МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАД І ЧОМУ ВОНА ВАЖЛИВА?

процесів ухвалення рішень, ідентифікувати додаткові ресурси, моніторити та оцінювати результати
впровадження політики і багато чого іншого.
Отже, можемо бачити, що партисипативний підхід у політиці може сприяти реальному зсуву від
«управління» до «врядування», де «врядування» стосується повного переліку діячів, залучених до
розробки і впровадження публічної політики. Таким чином, стає зрозумілим, що врядування
стосується нових інституційних утворень, що трансформувалися з існуючих форм управління, або
утворилися незалежно від держави, включаючи різні моделі управління і координації, до яких
залучені громадські та приватні інституції і діячі. Ухвалення рішень за участі багатьох сторін сприяє
охопленню ключових характеристик врядування, що і знаходить відображення у сучасній реформі
децентралізації місцевої влади.
Цей зсув в сторону партисипативного підходу у врядуванні зумовлює більш сприятливе
середовище для ефективної мобілізації громад в Україні. Однак важливо розуміти, що «мобілізація
громад» і «участь громадян» у процесах ухвалення рішень є взаємодоповнюючими, але не
тотожними концепціями. Участь громадян зазвичай спрямовується порядком денним і планами
системи державного управління, а основні взаємодії відбуваються між громадянами та інституціями
державної влади. У той час як у процесі мобілізації громад самі члени громади визначають Чому,
Коли, і Як вони зустрічаються, і в основі первинних відносин лежать як раз взаємодії між самими
членами громади. Ці відмінності в узагальненому вигляді представлено у таблиці нижче.
Таблиця 1.4.1. Взаємопов’язані концепції
Громадська участь

Мобілізація громад

Обов’язкова частина гарного
врядування

Додаткова частина гарного
врядування

Механізми найчастіше мають
відношення до порядку денного
органів влади і впроваджуються через
їх програмні цикли

Члени громади визначають як, коли і
чому вони зустрічаються, і діють як
група, незалежна від місцевої влади.

Основні взаємодії відбуваються між
громадянами та органами вади

Громадяни утворюють групи і
розвивають зовнішні зв’язки на основі
групової ідентичності від імені групи

Громадяни можуть брати участь
індивідуально або як частина
організованого громадянського
суспільства

Принципи рівності і прозорості мають
першочергове значення

Принципи рівності і прозорості мають
першочергове значення
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1.5. ВІД ОРІЄНТАЦІЇ НА ПОТРЕБИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ:
ЗМІНА ПІДХОДІВ
Ще одним важливим викликом для тих, хто цікавиться мобілізацією громад, є застосування підходу
до розвитку, що ґрунтується на концепції дотримання прав людини (human rights-based
approach), який суттєво відрізняється від традиційного підходу, що ґрунтується на задоволенні
потреб. Підхід, що ґрунтується на концепції дотримання прав людини, є рамкою, що інтегрує норми,
принципи, стандарти і цілі міжнародної системи прав людини в плани і процеси розвитку.
Характерними для нього є методи і практики, які пов’язують систему прав людини і притаманні їй
розуміння влади та боротьби із процесом розвитку. Підхід, що ґрунтується на концепції дотримання
прав людини, визнає бідність несправедливістю, а маргіналізацію, дискримінацію та експлуатацію –
головними причинами бідності. У цьому підході бідність ніколи не розглядається як провина
окремої людини, а відтак і вирішення цієї проблеми не може знаходитися виключно на
індивідуальному рівні. Разом із цим він також не пов’язує тягар бідності і несправедливості із
такими абстрактними поняттями, як, наприклад, суспільство чи глобалізація. Претензії щодо
порушення прав людини завжди адресуються носію відповідальності.
Відтак, у центрі динаміки підходу, що ґрунтується на концепції дотримання прав людини, –
визначення корінних причин бідності, уповноваження власників прав (rights holders) вимагати їх
дотримання, а носіїв обов’язку (duty-bearers)28 – виконувати свої зобов’язання. У цьому очевидна
відмінність від традиційного підходу до розвитку, що ґрунтується на задоволенні потреб, який має
тенденцію до зосередження на задоволенні актуальних потреб цільової групи, без звернення до
фундаментальних першопричин, які й увічнюють бідність і вразливість цільової групи.
ІЗ ПРАКТИКИ МОБІЛІЗАЦІЇ

Розповідає Марина Глущенко, керівник проекту «Створення Центру тимчасового
перебування для жінок, що постраждали від насильства» (за підтримки ПРООН),
Донецька обласна громадська організація «Ліга соціальних працівників»:
… У роботі з жінками, які страждають від ГОН, складним є те, що жінки не розуміють своїх
прав, не розуміють прав дітей, а також того, що вони є відповідальними за своїх дітей.
Особливо важко працювати, коли жінка знаходиться в кризі, її свідомість звужена, нею
керує страх. Непоодинокими є випадки сексуального насильства, коли жінка не хоче
заявляти в поліцію на кривдника; пригадую випадок, коли дівчина 15 років зробила аборт і
не хотіла писати жодних заяв, «соромлячись» того, що кривдник її покинув. Жінки бояться,
часто звинувачують самих себе, не розуміючи своїх прав, а також можливостей щодо їх
захисту і притягнення кривдників до відповідальності…
… Вже майже три роки працюють мобільні бригади екстреного реагування на ситуації
насильства … і важливим результатом ми вважаємо діяльність груп взаємодопомоги, а
подекуди – і створення власних громадських організацій жінками, що постраждали від ГОН.
Діяльність цих організацій і груп як раз і спрямована на підвищення обізнаності жінок щодо
їх прав та можливостей. Це працює ізсередини. Одна справа, коли фахівець розповідає про
насильство і закликає жінку залишити агресора. І зовсім інша, коли говорить жінка, яка
розірвала замкнене коло насильства: «Я така ж, як і ви. Знаходилася у такій ситуації,
страждала від насилля, вибігала з дітьми вночі на вулицю, ховалась, бо він біг за мною з
сокирою, але я це подолала. І ви зможете. Так не має бути». Рівень довіри до цієї жінки
набагато більший…»

28 Кожна людська істота за своєю суттю є власником прав, якому гарантуються універсальні права людини. Носії обов’язку – це ті дійові
особи, які мають конкретні зобов’язання чи відповідальність поважати, сприяти і втілювати в життя права людини і перешкоджати порушенню
прав людини. Цей термін найчастіше застосовується стосовно представників держави, але дійові особи з недержавного сектору також
можуть виступати носіями обов’язку. (за визначенням ЮНІСЕФ: https://www.unicef.org/gender/training/content/resources/Glossary.pdf)
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Підхід, що ґрунтується на концепції дотримання прав людини, привертає увагу до низки
центральних характеристик бідності і розвитку, а також підкреслює важливість того, щоб всі
стейкхолдери поважали універсальні принципи прав людини:
Відновлення ролі держави і врядування як центральних елементів розвитку, шляхом фокусу
на взаємозв’язках між дежавою та її громадянами у термінах обов’язків і прав. Підхід, що
ґрунтується на дотриманні прав людини, привертає увагу до базових зобов’язань держави
через різноманітні представницькі інституції на національному та локальному рівнях, щоб
піклуватися про її найбільш уразливих громадян, включаючи тих, хто не здатен самостійно
захистити свої права.
Визнання того, що злидні і небезпека – це порушення прав людини, і що бідність сама по собі
є корінною причиною низки порушень прав людини. Якщо розглянути явища бідності та
небезпеки через призму справедливості, привертає увагу той факт, що обидва явища часто
нав’язуються людям у процесі активної діяльності із дискримінації та маргіналізації. Це також
привертає увагу до того, що не було зроблено. Інколи найбільш жорстокі порушення
відбуваються через бездіяльність.
Зростаюче визнання того, що бідність – це більше, ніж економічні потреби; розвиток, що
зосереджений на зростанні, повинен мати справу із більш складними і фундаментальними
причинами бідності, такими як дискримінація, експлуатація та насильство. Це також
забезпечує, що бідність не розглядається більшою мірою як наслідок індивідуальних
обставин чи можливостей, а сприймається у контексті структури влади і нерівності на
місцевому, національному і глобальному рівнях.
Таблиця 1.5.1. Порівняльна характеристика ключових характеристик підходів
до людського розвитку, що ґрунтуються на потребах та правах людини
Підхід, що ґрунтується
на задоволенні потреб

Підхід, що ґрунтується на концепції
дотримання прав людини

Фокус на негайних, безпосередніх
потребах цільової групи

Фокус на правах, що порушуються
або не дотримуються

Цільові групи часто сприймаються як
пасивні отримувачі допомоги

Цільові групи ідентифікуються як
дійові особи та агенти змін
(власники прав та обов’язків)

Ступінь участі громадян у процесах
ухвалення рішень різниться

Участь громадян є ключовим
фактором

Права людини не обговорюються
відкрито/прямо

Учасники добре ознайомлені із
концепцією прав, а також із тим, як
вимагати їх дотримання, і самим
дотримуватися відповідальності
стосовно носіїв обов’язку

Результати часто розглядаються як
першочергові відносно процесу

Процес є таким само важливим,
як і результати

Змагання за ресурси кидає виклик
солідарності

Солідарність перемагає
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Принципи підходу, що базується на дотриманні прав людини:
Рівність та недискримінація: кожна особа є рівною з іншими людьми на основі вродженої гідності,
характерної для кожної людини. Усім людям належать права людини без жодної дискримінації за
ознакою расової та етнічної приналежності, кольору шкіри, статі, віку, мови, релігійних, політичних
чи інших поглядів, національного чи соціального походження, наявності фізичних вад, розміру
власності, місця народження чи інших характеристик, як це пояснюється правозахисними
організаціями.
Участь і соціальне включення: кожна особа та всі люди мають право на активну, вільну і
цілеспрямовану участь і внесок у громадські, економічні, соціальні, культурні та політичні події, у
яких можуть бути реалізовані права людини та фундаментальні свободи.
Звітність і верховенство права: держави та інші гаранти прав несуть відповідальність за
дотримання прав людини. У цьому відношенні вони повинні брати до уваги закони та стандарти,
передбачені інструментами з дотримання прав людини. У разі невиконання ними цих обов’язків
постраждалі «користувачі» прав мають право подавати скаргу на відповідне відшкодування до
компетентного суду або інших правозахисних органів у відповідності до правил та процедур,
передбачених законом29 .
ІЗ ПРАКТИКИ РОБОТИ

Ігор Орел, учасник АТО, голова громадської організації «Вибір»
(м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.), керівник проекту «Інтеграція
безоплатної правової допомоги в прифронтових територіальних громадах
Попаснянського району» (підтриманого ПРООН), розповідає:
«Наш проект спрямовано на організацію надання безоплатної правової допомоги у
громадах, що розташовані на лінії зіткнення. Маючи попередній досвід роботи в різних
громадах (Кремінський, Попаснянський, Старобільський райони), можу сказати, що
лінія зіткнення спричинює більшу невпевненість у своїх правах і свободах, якості
життя, безпеці. Відновлення своїх прав, користування ними – це, по великому рахунку,
питання безпеки. Якщо людина має можливість захистити свої права, то вона і безпеку
відчуває. А якщо вона розуміє, що не може захистити, то й почувається у небезпеці…
… Дуже простий приклад – люди живуть тут, а мають хату (чи якусь спадщину) на тій
території, і ту хату зайняли військові разом з майном, господарськими речами і т.д. І в
цю хату люди вже не можуть потрапити, і це питання не вирішується. Хто є носієм
обов’язку в цьому випадку? Де шукати допомоги? У поліції? У суді? Це питання цілком
невирішене і на нього не звертається увага, але це є прямим порушенням
соціально-економічних прав людей, і потрібно щось робити, аби громадяни України
отримували можливість захистити себе у правовому полі нашої держави».

29 Підхід, заснований на дотриманні прав людини, у співпраці з метою розвитку: До взаєморозуміння між агентствами ООН
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2

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЯК ПІДХІД
У ВРАЖЕНИХ КОНФЛІКТОМ ГРОМАДАХ

Методологія мобілізації громад довела свою ефективність у багатьох країнах світу, у тому числі при
роботі у вражених конфліктом громадах. Будь-яке втручання має сенс з огляду на час – «коли»
воно відбувається та на місце – «де». Тобто ефективність застосування методології великою мірою
залежить від розуміння і врахування соціального, політичного, культурного, економічного та
історичного контекстів країни, а також конкретної громади.

2.1. ГРОМАДСЬКА (НЕ)БЕЗПЕКА ЯК КОНТЕКСТ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД В УКРАЇНІ
З березня 2014 року Україна переживає збройний конфлікт у густонаселених Луганській і
Донецькій областях. Цей конфлікт має політичну природу; це також конфлікт цінностей і смислів,
що має серйозні соціально-економічні наслідки. Водночас з цим він підпадає під характеристики
асиметричних «нових війн», у яких сторони використовують якісно нові способи боротьби,
наприклад, коли бій ведеться не між регулярними арміями, а, наприклад, із залученням
нерегулярних формувань, включаючи кримінальні банди. Оскільки офіційно війна не була
оголошена, засоби масової інформації використовують різноманітні терміни для позначення
конфлікту, такі як «збройне протистояння», «україно-російська війна», «гібридна війна»,
«антитерористична операція» (офіційний термін в Україні)30.
«Те, що ми бачимо в Україні, є новим поколінням війни, яке стирає відмінності між поняттями
«війна» і «мир», – розповідає генерал армії США Джек Кін, голова правління в Інституті досліджень
війни. На думку колишнього військового та експерта з військових питань, характеристиками нового
типу війни, яка триває в Україні, є «невизначеність, використання маріонеткових сил, гібридної
зброї, потужної дезінформації та психологічних операцій»31 .
Гібридний характер конфлікту виявляється не тільки у способах ведення війни, але й у складності
й багатовимірності чинників, умов та наслідків конфлікту, що був локалізований територіально, але
продовжує негативно впливати на і без того складну загальну ситуацію в Україні.
Людські втрати. З початку проведення антитерористичної операції на сході України і до 15 серпня
2017 року внаслідок конфлікту зафіксовано 34 766 жертв, пов’язаних з конфліктом, серед
цивільного населення, українських військових та членів озброєних груп, зокрема 10 225 – загинули
та 24 541 було поранено. За весь період конфлікту, за даними УВКПЛ, загинуло щонайменше 2 тис.
505 цивільних осіб. Загальна кількість цивільних осіб, яких було поранено у зв’язку з конфліктом,
оцінюється на рівні 7-9 тис. осіб32.
Матеріальні збитки. Внаслідок бойових дій Україна втратила не лише частину території Донбасу,
але й доступ до вугільних ресурсів, необхідних для роботи українських ТЕЦ та металургійних
заводів, промислових підприємств колись найбільш індустріалізованого регіону, транспортної
інфраструктури тощо. Це, у свою чергу, призвело до скорочення експортного потенціалу України
та навіть до потреби в імпорті вугілля. Крім того, руйнація промислових та інфраструктурних
об’єктів обумовила падіння економічної активності в окремих районах Донецької та Луганської
областей.
30 Semigina T., Gusak N. Armed Conflict in Ukraine and Social Work Response to it: What strategies should be used for internally displaced
persons?// Social, Health, and Communication Studies Journal. – Volume2 No 1, 2015: Conflict and the Social Body.
31 Тетяна Огаркова «Ані війна, ані мир»: генерал армії США Джек Кін про конфлікт в Україні // Громадське. 23 жовтня, 2017 11:38. Електронний
ресурс: https://hromadske.ua/posts/ani-viina-ani-myr-heneral-armii-ssha-dzhek-kin-pro-konflikt-v-ukraini
32 Доповідь про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, 16 травня – 15 серпня 2017 року, бюро Управління Верховного комісара ООН
з прав людини.
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Соціальна напруженість. Внаслідок збройного конфлікту Україна опинилася на восьмому місці у
світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кількість ВПО в Україні варіюється залежно
від методології підрахунку: майже 1,8 млн осіб, за інформацією Міністерства соціальної політики; 1
млн осіб, за даними Міжвідомчого координаційного штабу (МКШ). Додатковий тягар на обмежені
ресурси України покладає вкрай висока частка безробітних, пенсіонерів та осіб з інвалідністю
серед ВПО. Водночас з початку конфлікту на Донбасі близько 1 млн громадян України виїхали в
Росію, ще 34 тис. – до країн ЄС33.
Разом із цим не тільки збройний конфлікт зумовлює складний український контекст. Як зазначають
експерти Міжнародного центру соціальних досліджень, конфлікти найчастіше виникають у
«слабких» (fragile) державах34.
Відповідно до рейтингу слабкості держав за 2016 р. (Fragile State Index 2016), внутрішня
дестабілізація являє собою реальну загрозу для понад 100 країн світу, де сумарний показник
соціально-економічних та політико-безпекових ризиків перевищує 70 балів. Україна посідає 85-те
місце у поточному рейтингу слабкості держав та належить до групи країн з підвищеним рівнем
ризику (75,5 бала). Відповідно до рейтингу слабкість України зумовлена, насамперед, відсутністю
верховенства права, низькою легітимністю державних органів, поляризацією еліти, неефективним
силовим апаратом, економічною нестабільністю та зовнішнім втручанням35.

Діаграма: Показники України в рейтингу слабкості держав35

33 Моделі і ціна врегулювання конфлікту на Донбасі: міжнародний досвід та українські реалії. Міжнародний центр перспективних досліджень,
2016. Електронний ресурс. Режим доступу: http://fmd.kh.ua/wp-content/uploads/2017/02/donetsk3.pdf
34 Там же
35 Fragile States Index 2016 http://fsi.fundforpeace.org/
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Права людини. Ситуація, пов’язана з дотриманням прав людини у Донецькій та Луганській
областях, погіршилася по обидві сторони лінії розмежування через прояви жорстокості,
обумовлені конфліктом, а також такі порушення, як зникнення людей, незаконні арешти та
утримання, знущання, воєнні злочини та сексуальне насильство в умовах конфлікту.
Починаючи з січня 2015 р., рух осіб, транспортних засобів та товарів через лінію розмежування
регулюється службами безпеки та проходить через кілька пунктів пропуску, на основі дозволів на
пересування. Зони, які проходять через ці коридори, часто є замінованими, а довгі черги та
обмежені технічні засоби роблять перетин лінії дуже складним. 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, через що люди змушені подорожувати на довгі відстані або до інших міст чи селищ для
того, щоб отримати доступ до освіти та медичних закладів. Право на гідне житло для багатьох
людей є обмеженим. Відсутні і чіткі механізми компенсації за втрачене чи пошкоджене в результаті
конфлікту житло.
Люди, які проживають на територіях, що постраждали від конфлікту на Сході України, мають дуже
обмежене право на гідну працю. Навіть ті особи, які працюють, біднішають через скорочення
заробітної плати, інфляцію та загальний ріст цін. За оцінками, рівень бідності надзвичайно
збільшився.
Щодо участі в політичних процесах, місцеві вибори на Сході України у 2015 р. проводилися у
важких умовах, а 122 населених пункти, розташовані вздовж лінії розмежування, повинні були
скасувати вибори заради безпеки населення, у результаті чого, за підрахунками, близько 525 000
виборців не змогли взяти участь у виборах місцевих органів влади.
Гендерно-обумовлене насильство. Велике зосередження військових та воєнізованих формувань
на Сході України, зокрема поблизу лінії розмежування, поєдналося з розповсюдженням зброї,
поганим дотриманням правопорядку та безкарністю злочинців. Все це збільшило ризик
гендерного насильства, зокрема стосовно жінок- і дівчат-ВПО. Через низьку ефективність органів
правопорядку та служб у подоланні гендерного насильства жертви нечасто звертаються за
допомогою. Ще до початку конфлікту про гендерне насильство нечасто повідомляли через
існування стигми та культури мовчання, недосконалі механізми реагування, неспроможну
законодавчу систему та обмежену кількість послуг з медичної та психологічної допомоги. Жінки
схильні звертатися до правоохоронних органів лише у випадках, коли насильство загрожує життю.
В умовах конфлікту ці проблеми зросли.
Жінки-ВПО наражаються на підвищений ризик різних форм насильства в умовах конфлікту,
включаючи приниження, образи, залякування, шантаж, словесні погрози, фізичне насильство,
конфіскацію грошей і майна або офіційних документів, примусову неоплачувану роботу та
непристойні
коментарі
сексуального
характеру.
Дослідження,
проведене
Фондом
народонаселення ООН (ЮНФПА), 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, у три рази перевищував відповідний відсоток
місцевих жінок, які пережили насильство у приймаючих громадах (15,2% проти 5,3% респондентів).
У той час, як сексуальне насильство (СН) в умовах конфлікту зросло, досі немає достатньо доказів
та даних щодо цієї проблеми. Юристи, представники поліції, прокурори та судді не мають
достатньо знань про те, як правильно документувати, розслідувати та розглядати справи, пов’язані
з СН в умовах конфлікту. Крім того, бракує представників з експертно-криміналістичної служби,
що у свою чергу, ускладнює процес проведення розслідувань щодо СН в умовах конфлікту.
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У 2016 р. УВКПЛ продовжило фіксувати випадки СН в умовах конфлікту та гендерного насильства:
погрози зґвалтування та інші форми сексуального насильства використовуються в якості проявів
поганого ставлення і знущань в контексті самочинного чи незаконного утримання людей в неволі,
направлені як проти чоловіків, так і проти жінок36.
Тобто «конфлікт на сході України мав прямий і дуже негативний вплив на соціальну згуртованість,
стійкість, наявність джерел існування та безпеку населення, а також на верховенство законодавчої
влади», як це було визначено в результаті недавньої програми «Оцінка відновлення та розбудови
миру (RPA)», що проводилася спільно з Європейським Союзом, Організацією Об'єднаних Націй та
Групою Світового банку і була схвалена урядом України. Зміна місця проживання, страх і рівень
довіри, який постійно зменшується, є поширеними гострими соціальними проблемами та
негараздами населення, яке мешкає на територіях, постраждалих у результаті конфлікту.
Соціальна фрагментація, упередження, регіональні розбіжності та низький рівень довіри до
органів влади та установ існували ще до початку кризи, проте в результаті конфлікту вони
посилилися, зокрема на самому Донбасі37.
Для кращого розуміння контексту та більш ефективного планування програм втручання був
розроблений комплексний аналітичний інструмент оцінювання – Індекс соціальної згуртованості і
примирення ООН для Східної України (USE), який ґрунтується на методології Індексу соціальної
згуртованості та примирення (SCORE), розробленої на Кіпрі Центром сталого миру і
демократичного розвитку (SeeD) і Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID). Індекс SCORE застосовувався у країнах Європи та світу,
щоб допомогти розробити науково обґрунтовані програми для підвищення соціальної
згуртованості та сприяння процесу примирення (детальніше про методологію – див. електронний
ресурс за посиланням http://use.scoreforpeace.org.
Відповідно до результатів, отриманих у 2017 році, загальний показник соціальної згуртованості у 5
східних областях України має значення вище середнього і дорівнює 6,6. Зміст цього результату
розкривається через його компоненти: дружні стосунки з сусідами, соціальна ізоляція і відкритість
до різних груп суспільства38.

На малюнку: Загальний показник соціальної згуртованості у 5 східних областях України (USE)38
36 Нікого не залишити поза увагою. Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на територіях України, що постраждали
від конфлікту. Звіт ООН Жінки, Вересень 2017 р.
37 UNDP – UN Women Joint Proposal for the EU IcSP Restoration of Governance and Reconciliation in Crisis-Affected Communities of Ukraine
38Індекс соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України. Соціальна згуртованість і почуття співпричетності – Електронний
ресурс [http://use.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file/13/SocialConnectednessAndBelonging_UKR.pdf]
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Одночасно із цим рівень ненасильницької громадянської активності є дуже низьким у всіх східних
областях із середнім значенням у регіоні 0,3.
За результатами аналізу було визначено три основні причини такого низького рівня громадянської
активності. По-перше, це збереження широко поширених серед жителів Східної України поглядів,
що органи влади не залучають громадян до процесів ухвалення рішень і належним чином не
реагують на потреби громадян. Другою причиною є нестача інформації (тобто громадяни погано
обізнані про те, які рішення ухвалюють місцеві ради та інші місцеві органи влади). По-третє, люди
вважають, що громадська активність забирає дуже багато часу.
Аналіз рівня довіри до органів влади та соціальних інститутів дозволяє краще зрозуміти відсутність
бажання брати участь в політиці та процесах ухвалення рішень. Попри те, що люди довіряють
місцевим органам влади та соціальним інститутам набагато більше, ніж центральним органам,
взагалі рівень довіри до органів влади є низьким. Низький рівень довіри до органів влади може
відвертати людей від взаємодії з інститутами, які їх представляють і працюють для них39.

На малюнку: Загальний показник громадянської активності у 5 східних областях України (USE)39
З цього аналізу видно, що соціальна згуртованість забезпечується близькістю родинно-сусідських
відносин, у той час як у більш широкому інституційному просторі громади люди не готові виявляти
свою активність, не вірять у можливість впливати на рішення, не відчувають потреби громадської
участі.
Окрім цього, у районах, підконтрольних уряду України, тиск на місцеві ресурси, надання послуг,
засобів до існування, а також управління збільшується, оскільки зростає кількість внутрішньо
перемішених осіб та тривалість їхнього перебування на іншій території, при цьому, за оцінками, дві
третини загальної кількості внутрішньо перемішених осіб складають жінки і діти. Жінки надмірно
страждають від конфлікту, а також від стійкої гендерної нерівності та дискримінації, а також від
подальшого закріплення гендерних стереотипів, які ставлять ключовий акцент на чоловіків як на
захисників і героїв, і на жінок як на осіб, відповідальних за догляд та підтримку.40
Характеризуючи контекст українських громад, варто говорити не тільки про проблеми та виклики,
але і про можливості, закладені у самій кризі. Слово «криза» з грецької мови означає “відділяю” і
39 Індекс соціальної згуртованості і примирення ООН для Східної України: Толерантність та соціально відповідальна громадянська позиція //
[Електронний ресурс http://use.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file/16/Tolerant%20AndSociallyResponsibleCitizenship_UKR.pdf]
40 Доповідь про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, з 16 лютого до 15 травня 2015 року, бюро Управління Верховного комісара
ООН з прав людини.

29

Мобілізація громад: досвід ПРООН в реалізації підходу громадської безпеки і соціальної згуртованості

“вирішую”, а китайський ієрогліф складається із двох частин: “небезпека” та “сприятлива можливість”.
Важливим елементом мобілізації громад є усвідомлення громадянами необхідності перетворення
проблем на можливості. У самій кризі та складній ситуації часто можна знайти ресурси для її
подолання. Наприклад, далеко не всі громади усвідомлюють ті можливості для розвитку, які
сьогодні може надати реформа децентралізації – інституційні, ресурсні, мотиваційні та ін.
Підвищення обізнаності громадян у цьому питанні може стати і стає поштовхом до підвищення
громадського активізму, якого бракує.

А ось що говорить Наталія Шовкун, психолог, ведуча групи взаємодопомоги жінок, що
постраждали від насильства, член ГО «Соціально-психологічна підтримка громади»,
м. Сєвєродонецьк, описуючи досвід впровадження проекту щодо запобігання
гендерно-обумовленому насильству, підтриманого ПРООН:
«…Взагалі, те, як ми працювали до війни і зараз, – це абсолютно два різні підходи. Війна
дуже вплинула на всю нашу професійну спільноту. У чому різниця? По-перше, ти
постійно відчуваєш потребу розвивати свою професійну компетентність, щоб бути
готовою зустрітися і бути ефективною у нових складних ситуаціях, яких значно
побільшало. По-друге, кардинально змінилася система цінностей. Те, що було важливим
до війни, відійшло на другий план, натомість гостро відчуваєш важливість таких
цінностей, як життя, здоров’я, взаємна підтримка, довіра і любов. Конфлікт став тим
ресурсом, що змінив нас усіх…»

Власне, підхід ГБСЗ і впроваджує методологію, яка важлива для відновлення миру, безпеки і
розвитку, оскільки вона дозволяє знаходити спільні, творчі, ефективні рішення у подоланні таких
притаманних українському контексту перешкод, як:
Слабкі відносини між державою і громадянським суспільством
Переважно зорієнтовані на державні інтереси моделі безпеки
Нестача інституційних ресурсів і спроможностей
Виклики, що виникають на шляху сприяння справжній підзвітності і політичній волі у
питаннях безпеки і реформи системи правосуддя
Низький рівень активного громадянства і залучення громадян до вирішення питань,
пов’язаних із безпекою і правосуддям
Напруженість всередині і між громадами, включно з маргіналізованими групами
Нестача можливостей для гідної праці, прибутку і покращення умов проживання
Гендерна нерівність і пов’язані з нею проблеми гендерно-обумовленого насильства і
динаміки гендерно-обумовлених конфліктів
Потреба в реінтеграції екс-комбатантів до громад
Потреба в децентралізації або збільшенні доступу до послуг із безпеки і правосуддя з
одночасним дотриманням цінностей і підзвітності
Необхідність передбачати напруження і виклики безпеці і розробляти попереджувальні й
ефективні втручання щодо них. 41,42

41 Community Security Handbook // Will Bennett and others. Saferworld report . April 2014. 45 p. – p.6.
42 Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН // Бюро із запобігання кризам та відновлення.
Програма розвитку ООН. Грудень 2009 р., с.13
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2.2. ПІДХІД ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ (ГБСЗ):
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ
Громадська безпека
Численні дослідження та практичний досвід доводять, що більшість проблем, які змушують людей
відчувати небезпеку – це не питання, якими займаються тільки правоохоронні органи або судова
система. Підхід безпеки на рівні громад, який ПРООН застосовує в багатьох ситуаціях по всьому
світі, не робить відмінностей між різними причинами браку безпеки, а отже, це дозволяє реагувати
на потреби в галузі безпеки людини з точки зору громадян на місцевому рівні43 .
Громадська безпека – це концепція, яка намагається реалізувати на практиці безпеку людини,
розвиток людини та парадигми миротворення і державотворення на місцевому рівні44. Вона
узгоджується з Підсумковим документом Всесвітнього саміту 2005 року, у якому світові лідери
визнали, що «розвиток, мир, безпека та права людини взаємопо’язані та посилюють один одного»45
.

«Концепція безпеки довгий час розглядалася у вузькому значенні: як захищеність
території від зовнішньої агресії, або як захист національних інтересів у міжнародній
політиці… Вона більшою мірою стосувалася держави, ніж людей […] Забутими виявилися
законні потреби звичайних людей, які шукали безпеку в своєму повсякденному житті. У
більшості людей сьогодні почуття небезпеки виникає у повсякденних турботах, а не від
загроз катаклізмів світового масштабу. Гідна робота, прибуток, охорона здоров’я,
екологічна безпека, захист від злочинів – ось найактуальніші питання безпеки людей по
всьому світу. Це не має дивувати нас. Засновники Організації Об’єднаних Націй завжди
приділяли однакову увагу безпеці людей і територіальній безпеці».
ПРООН, Доповідь про людський розвиток, 1994, с. 22

Сучасна концепція громадської безпеки включає як особисту, так і групову безпеку.
Особиста безпека, як зазначається у Доповіді про людський розвиток (1994), бере до уваги:
загрози з боку держави (фізичні тортури);
загрози з боку інших держав (війна);
загрози з боку інших груп людей (міжетнічна напруженість);
загрози з боку осіб або банд для інших осіб або банд (злочинність, вуличне насильство);
гендерно-обумовлені загрози (зґвалтування, насильство в сім’ї);
загрози, спрямовані на дітей на підставі їх уразливості та залежності (жорстоке поводження
з дитиною);
загрози для особистості (самогубство, вживання наркотиків).
Окрім спрямованості на загрози особистої безпеки, підхід приділяє увагу тому, щоб громади і їх
члени були «вільними від страху». Проте більш загальне сучасне визначення також враховує
діяльність із широкого кола питань, які забезпечують «свободи від нужди». Власне, у самому
словосполученні закладений зміст концепції – це безпека, якою вона бачиться людьми –
мешканцями конкретної громади.
43 Доповідь «Безпека та правосуддя в Україні. Бачення громад трьох областей. 2017 рік» // Хізер Голдсміт. – ПРООН 2017, 63 с. – С. 3.
44 Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН // Бюро із запобігання кризам та відновлення.
Програма розвитку ООН. Грудень 2009 р., с.13
45 Підсумковий документ Всесвітнього саміту 2005 р. Генеральна Асамблея ООН, вересень 2005 р., с.2
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Проблеми, які хвилюють людей у контексті безпеки, разом із близькістю військових дій та
політичною нестабільністю, – це крадіжки та хуліганство, неефективна робота поліції, відсутність
робочих місць та низький прибуток, відсутність вуличного освітлення, низька якість питної води,
бездомні собаки або відсутність просторів, де б діти і молодь мали можливість змістовного
дозвілля. У віддалених сільських громадах люди не мають до кого звернутися у разі потреби,
внаслідок гострої нестачі кадрів у поліцейських формуваннях.
Ще однією важливою проблемою, часто замовчуваною, але від того ще більш актуальною, є
проблема домашнього насильства.
За результатами дослідження експерта ПРООН Хізер Голдсміт, люди найчастіше
згадували такі головні проблеми, як бідність і безробіття (у всіх областях їх визначили як
головні проблеми приблизно 90 % респондентів), далі йдуть корупція та алкоголізм.
Проблеми, більш пов’язані з конфліктом, такі як наявність мін, обстріли, пов’язані з
конфліктом травми або напружені відносини між ВПО та приймаючими громадами,
виявилися значно менш пріоритетними.
У Донецькій області зовнішнє освітлення, безпритульні собаки та забруднення
навколишнього середовища оцінюється як більша проблема, ніж обстріли.
Люди сприймають майнові злочини, а не насильницькі, як такі, що є найпоширенішими.
При цьому 83 % всіх жертв крадіжок, які повідомили про те, що трапилося, поліції,
отримали відмову від системи правосуддя займатися їхніми справами.
Не зважаючи на законодавчі реформи, згідно з якими поліція повинна взаємодіяти з
громадськістю, у тому числі шляхом регулярного звітування та консультацій, більшість
людей стверджують, що такі зустрічі не відбуваються ніколи або відбуваються рідко.
Жінки та бідні люди менш схильні почуватися добре в своїх громадах або у власних
будинках після настання темряви.
Доповідь ПРООН «Безпека та правосуддя в Україні:
бачення громад трьох областей, 2017, с.10-11
Отже, громадська безпека – це зосереджений на людях підхід, що має справу з подоланням
небезпеки, інтегруючи концепції людської безпеки, розвитку і державотворення. Піхід
спрямований на посилення спроможностей та уповноваження громад, місцевої влади і органів
безпеки та правопорядку працювати разом для того, щоб знаходити спільні місцеві рішення
проблемам безпеки, з якими вони стикаються.
Ще однією перевагою концепції громадської безпеки є те, що вона заповнює розрив між
зосередженням на інтересах держави та іншими концепціями, що орієнтовані на інтереси окремої
особи. Її метою є розвиток ефективних держав, які відповідальні перед громадянами за ефективне
надання послуг. Основна увага приділяється розвитку інклюзивних політичних процесів, що
керують відносинами між державою та суспільством.
У такий спосіб підхід дозволяє також здійснювати вплив на процеси миротворення та
державотворення шляхом, наприклад, поширення успішних результатів місцевого рівня на
регіональні чи національні процеси реформування. 46 47
46 Community Security Handbook // Will Bennett and others. Saferworld report . April 2014. 45 p. – p.3-4.
47 Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН // Бюро із запобігання кризам та відновлення.
Програма розвитку ООН. Грудень 2009 р., с.13
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Соціальна згуртованість
Концепція соціальної згуртованості отримала останнім часом значну увагу. Зокрема, держави –
члени Ради Європи (якою з 1995 року є і Україна) зобов’язалися розглядати соціальну
згуртованість як пріоритет в організації соціального, культурного, політичного життя. Маючи в
основі захист прав і людської гідності, концепція соціальної згуртованості передбачає активну
участь населення у вирішенні актуальних проблем своєї життєдіяльності, у подоланні соціального
відчуження та соціальної дезінтеграції (бідності, бездомності, сирітства і т.д.). Відтак, соціальна
згуртованість має найважливіше значення для сучасного суспільства, у центрі уваги якого
знаходяться права людини, і яке стикається зі швидкими і радикальними змінами, комплексними
трансформаціями та кризовими явищами.
Відсутність соціальної згуртованості призводить до
підвищення
соціальної
напруженості,
Соціальна згуртованість:
насильницьких злочинів, нападів на меншини,
порушення прав людини та, у кінцевому підсумку, до
• здатність суспільства забезпечувавиникнення насильницького конфлікту48.
ти добробут усіх своїх членів, мініміЗа
визначенням
Ради
Європи,
соціальна
зуючи диспропорції у розвитку і унизгуртованість
–
це
здатність
суспільства
каючи маргіналізації людей (Рада
забезпечувати
добробут
усіх
своїх
членів,
Європи, 2008)
мінімізуючи диспропорції у розвитку і уникаючи
маргіналізації людей… У такому значенні поняття
• можливість без втрати індивідуальсоціальної
згуртованості
є
співзвучним
ідеї
них відмінностей забезпечити коорсоціальної солідарності, коли люди та їх групи,
динацію, співпрацю заради реалізації
розуміючи природу громадського благополуччя і
критично важливих цілей (Світовий
готові діяти заради нього, об'єднуються заради
банк, 2000)
спільної
справи,
ідентифікуючи
себе
як
49
відповідальних
членів
цієї
спільноти» .
У
документах Світового банку соціальна згуртованість
розглядається як такий стан, за якого група людей у межах певної території – країни, демонструє
здатність до співпраці, що, у свою чергу, створює інституційну можливість для продуктивних змін…
або «Можливість без втрати індивідуальних відмінностей забезпечити координацію, співпрацю
заради реалізації критично важливих цілей»50.
Різноманітність підходів, що застосовуються у поясненні соціальної згуртованості, знаходить
відображення у досить великій кількості характеристик, за якими пропонується визначати
наявність/відсутність соціальної згуртованості у суспільстві чи окремій громаді, зокрема:
міцність соціальних відносин між індивідами, неформальними і формальними групами,
організаціями;
якість життя і загальне благополуччя;
стабільність відносин у громаді чи суспільстві;
спільні цінності;
почуття спільної ідентичності та приналежності до єдиної громади;
міжособистісна довіра серед членів громади та інституційна довіра до органів влади і
офіційних інституцій;
рівень соціальної толерантності;
ступінь нерівності, соціального відчуження та ін.

48 Там же, с.14
49 Report of High-Level Task Force on Social Cohesion in the 21st century: Towards an Active, Fair and Socially Cohesive Europe // Council of Europe.
Strasbourg, 28 January 2008, с.14.
50 Ritzen, Jo; Woolcock, Michael. 2000. Social cohesion, public policy and economic growth: implications for countries. Washington, DC: World
Bank., р. 9
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Тим не менше в усій багатоманітності підходів принциповим є врахування двох взаємопов’язаних
аспектів. По-перше, соціальна згуртованість передбачає зменшення нерівності, диспропорцій та
соціального відчуження. По-друге, важливим є зміцнення соціальних відносин, взаємодії та
зв’язків 51.
Перший
аспект
стосується
регіональних
відмінностей, питання (не)рівних можливостей і
Досягнення соціальної згуртовадиспропорцій між групами населення та інших
ності передбачає взаємозв’язок і
аспектів соціального відчуження. Йдеться,
взаємообумовленість
двох
чиннаприклад, про регіональні відмінності за
ників:
станом
довкілля,
соціально-економічні
диспропорції у сільській та міській місцевості,
1. Соціальна інклюзія та рівність
обмежений доступ до правосуддя у громадах
можливостей: зменшення нерівності,
сірої зони; (не)рівність можливостей для жінок
диспропорцій та соціального відчуі чоловіків у сфері зайнятості, (не)рівність між
ження;
соціальними верствами у сфері охорони
здоров’я, рівень соціального відчуження від
2. Нарощування соціального капітаматеріальних благ, що визначають бідність за
лу: зміцнення соціальних відносин,
рівнем доходів, або рівень відчуження
взаємодії та зв’язків.
вразливих верств населення. Отже, мета
інклюзії полягає в забезпеченні рівних
життєвих можливостей для осіб із різним
соціальним контекстом, а також розробці
стратегій залучення відчужених груп.
«Ми однакові, але не рівні»

Робота учасника конкурсу дитячих
малюнків у рамках адвокаційного
проекту у м. Миколаївка

«…Мої дні проходять однаково. І бібліотека на
сьогодні – це єдине доступне місце для
спілкування. Я мрію про те, що прийде час, і в
моєму рідному місті запанує неймовірний
командний дух і всі намагатимуться допомагати
один одному, спілкуватимуться, доводячи, що
всі люди рівні. Здається, що нас зовсім немає,
або між здоровими людьми та людьми з
інвалідністю
височіє
величезна
стіна
байдужості, оскільки ані вулиці, ані транспорт
не пристосовані до наших потреб… навіть
створення інфраструктурних можливостей
найчастіше зводиться до простої формальності.
Ця формальність і є реальним бар’єром у
суспільстві між здоровими людьми і людьми з
інвалідністю.
Ми
не
вимагаємо
чогось
особливого, а лише елементарне – можливість
жити серед людей, бути у суспільстві, відчувати
себе людьми. Невже це так багато?»

Ініціативна група «MEDIANNA», переможець конкурсу соціального відео в рамках
підтриманого ПРООН проекту громадської організації «Вірю в Україну» «Адвокація для
захисту прав людей з інвалідністю Миколаївської ОТГ шляхом залучення до активного
процесу ухвалення рішень на рівні громади» 52

51 Бергер-Шмітт Р. Соціальна згуртованість як аспект якості суспільства: концепція та оцінка. Звітний робочий документ ЄС № 14, Центр
оглядових досліджень та методології, 2000 р., с.4
52Відео «Ми Рівні», автор - ініціативна група MEDIANNA, режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Rl4EINhYL14&feature=youtu.be
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Другий компонент соціальної згуртованості
включає всі аспекти, що разом складають
соціальний капітал суспільства. Зокрема,
суспільні відносини, наявні в неофіційному
спілкуванні в приватних мережах і більш
формальний
рівень
спілкування
в
організаціях, приватних мережах, а також у
суспільних сферах; якість суспільних
відносин та якість суспільних інститутів.
Доступність та якість обслуговування у
закладах
освіти,
охорони
здоров’я,
трудового
життя,
соціального
забезпечення, політичної і правової систем
мають до цього пряме відношення53.
Соціальний капітал – це невидимий клей,
який утримує суспільство разом навіть у
складні,
напружені
часи.
Зміцнення
соціального капіталу може включати
наступне:

Залежно від того, на які соціальні мережі
покладається людина, розрізняють:
1. Зв’язуючий соціальний капітал (bonding;
від англ. – той, що «пов’язує») – це ресурс
відносин індивідів з близькими характеристиками (родинні чи дружні стосунки);
2.
Об’єднуючий
соціальний
капітал
(bridging; від англ. – той, що «будує мости»)
– будується на основі відносин між різними
соціальними групами (зв’язки у межах
громадських організацій та спільнот, формальні зв’язки).
Розбудова
«об’єднуючих»
соціальних
мереж ВПО у приймаючих громадах є
пріоритетним чинником успішної соціальної інтеграції та посилення соціальної
згуртованості.

підтримка соціальних мереж, які поєднують групи;
розвиток спільного відчуття приналежності, спільного бачення майбутнього та акценту на
тому, що спільного мають різні соціальні групи;
заохочення спільної участі та активного залучення осіб із різним соціальним контекстом;
побудова довіри – люди, які довіряють один одному та місцевим інституціям, що діють
справедливо;
виховання поваги та толерантності – розвиток розуміння інших та визнання цінності
різноманітності;
підвищення здатності держави реагувати на потреби громадян.
Побудова суспільної згуртованості має відношення до встановлення кращих відносин між людьми
з різними соціальними контекстами, зокрема з нових та усталених громад. Важливим напрямком
роботи щодо соціальної згуртованості є допомога окремим особам та групам знайти загальні
стратегії або спільну позицію, яку вони можуть використовувати, працюючи разом54.
Залежно від того, на які соціальні мережі покладається людина, розрізняють зв’язуючий (bonding;
від англ. – той, що «пов’язує») та об’єднуючий (bridging; від англ. – той, що «будує мости»)
соціальний капітал. Зв’язуючий соціальний капітал – це ресурс відносин індивідів з близькими
характеристиками (родинні чи дружні стосунки), об’єднуючий соціальний капітал будується на
основі відносин між різними соціальними групами (зв’язки у межах громадських організацій та
спільнот, формальні зв’язки).
Наприклад, як показало дослідження «Оцінка потреб внутрішньо переміщених жінок та осіб
похилого віку в Україні», проведене ГО «Український інститут соціальних досліджень імені
Олександра Яременка», ВПО частіше мають більший зв'язуючий, а не об’єднуючий соціальний
капітал – соціальна підтримка родинних мереж стає основним ресурсом.
53 За матеріалами: Бергер-Шмітт Р. Соціальна згуртованість як аспект якості суспільства: концепція та оцінка. Звітний робочий документ ЄС
№ 14, Центр оглядових досліджень та методології, 2000 р.
54 Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН// Бюро із запобігання кризам та відновлення.
Програма розвитку ООН. Грудень 2009 р., с.15
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Підтримка родичів для ВПО є важливою, але обмежує взаємодію з місцевими громадами та
інститутами, що є основним джерелом формування об’єднуючого соціального капіталу.
Формування соціальних зв’язків з іншими ВПО є джерелом соціально-психологічної підтримки,
проте має низький потенціал у контексті, наприклад, доступу до ринку праці. Розбудова
«об’єднуючих» соціальних мереж ВПО у приймаючих громадах є пріоритетним чинником успішної
соціальної інтеграції55.
Міжособистісне спілкування переселенців та місцевих жителів приймаючих громад, долучення до
місцевих звичаїв та традицій, проведення спільних культурно-мистецьких заходів – важлива
складова соціальної інтеграції ВПО. Тим більше це важливо для України, де серед найбільш
поширених проблем інтеграції ВПО до місцевих громад є збереження соціальної напруги між
проукраїнськи налаштованими людьми громади, що приймає, та тими переселенцями, хто байдуже
ставився до проявів сепаратизму на території Донбасу.
Регіональні відмінності переселенців і приймаючих громад, пов’язані з мовою, культурними
особливостями, політичними уподобаннями можуть загострюватися завдяки електоральній
риториці радикальних політичних сил, що часто свідомо посилюють взаємні негативні стереотипи.
Наслідком цього є створення міфів про «дві України», «ватників» та «вишиватників», про
регіони-донори і регіони-споживачі тощо56.
Саме на зміцнення інтеграції та соціальної згуртованості у громадах України, досягнення
взаєморозуміння шляхом розвінчування стереотипів і упереджень, що перешкоджають інтеграції
1,7 млн вимушено переміщених осіб із Донбасу і Криму, зорієнтована Всеукраїнська соціальна
кампанія «Ми потрібні один одному», ініційована Програмою розвитку ООН.

«Ми потрібні один одному»
«Вкрай важливо поширювати позитивні історії взаємодії з внутрішніми переселенцями та
розвінчувати стереотипи про них. Ми сподіваємося, що ця кампанія допоможе побудувати
мости між різними громадами, які через конфлікт вимушені жити разом... Мова йде про
матерів, батьків, сестер, братів, дітей із такими самими сподіваннями і бажаннями, як і у
нас, за винятком того, що поворот долі змусив їх залишити свої домівки і своє життя
позаду. Ми всі маємо шукати рішення проблеми масового внутрішнього переміщення
населення в Україні шляхом сприяння терпимості, взаємній повазі, залученню і соціальній
згуртованості… Переселенці і приймаючі громади мають працювати спільно на всіх рівнях
– у суспільному житті, на роботі, онлайн і офлайн, поки не знайдуться справедливі і
довготривалі рішення кризи переміщення населення в Україні. Ми переконані, що ця
кампанія допоможе зробити гучнішими голоси вітання та прийняття переселенців, а також
вона сприятиме ефективній та позитивній взаємодії між ВПО і приймаючими громадами».
Янтомас Хімстра, директор Програми розвитку ООН в Україні 57

Отже, підтримка і посилення соціальної згуртованості ґрунтується на наступних принципах:
рівність прав для всіх, без жодної дискримінації; доступ до послуг високої якості, відкритий для
всіх; особлива увага до потреб вразливих членів суспільства; відмова від дискримінації осіб, які
мають особливі потреби; участь кожного в ухваленні рішень.
55 Середа Ю.В. Cоціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні // Український соціум. 2015. №3 (54)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/US-3-2015ukr/29- 41.pdf
56 Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наукова доповідь / за ред. канд.
соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 140 с., с.93
57 #ОдинОдному: Національна кампанія, спрямована на зміцнення діалогу та соціальної згуртованості в громадах України. Електронний
ресурс: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3986-odynodnomu-natsionalna-kampaniia-spriamovana-na-zmitsnennia-dialohu-tasotsialnoi-zhurtovanosti-v-hromadakh-ukrainy
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Сприяння згуртованості громади передбачає усунення бар’єрів і заохочення позитивного досвіду
взаємодій між групами. Гуртування спільнот тісно пов’язане з інтеграцією, оскільки має на меті
побудову таких громад, де люди, взаємодіючи з іншими, мають усвідомлене почуття приналежності
і комфорту.

Визначення та зміст підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості (ГБСЗ)
Як зазначається у програмному документі ПРООН, ГБСЗ – це багатосекторальний підхід, який
можна використовувати, щоб скеровувати широке коло програмних заходів ПРООН та інших
установ у кризових контекстах. Він може застосовуватися як для міських, так і сільських громад.
ГБСЗ може розглядатися як зв’язок між скороченням рівня збройного насильства, запобіганням
конфліктам, демобілізацією, роззброєнням та реінтеграцією, гендером, управлінням, законністю,
реформою сектора безпеки та контролем за стрілецькою зброєю58.
ГБСЗ – це програмний підхід, який об’єднує заходи безпеки та розвитку. Підхід об’єднує широкий
спектр суб’єктів держави та громадянського суспільства, які встановлюють причини небезпеки,
розробляють скоординовані відповідні заходи на рівні громади та запроваджують сприятливе
середовище на національному рівні. Він надає особливого значення спільним оцінкам, здійсненню
планування і формуванню відповідальності та намагається покращити процес надання послуг,
подолати соціальне відчуження, зміцнити відносини між соціальними групами та засади
демократичного управління.
Відтак, ГБСЗ – це комплексний результат роботи ПРООН, багатосекторальний програмний підхід,
який сприяє впровадженню взаємопов’язаних заходів, що посилюють безпеку та соціальну
згуртованість та громадському та державному рівнях в кризових контекстах59. Залучаючи
громадянське суспільство та приватний сектор до вирішення проблем, ГБСЗ сприяє об’єднанню
широкого кола державних і недержавних структур та установ з питань безпеки та розвитку, тим
самим сприяючи покращенню взаємовідносин держави і суспільства. У такий спосіб концепції
громадської безпеки і соціальної згуртованості гармонійно поєднуються, доповнюючи і посилюючи
одна одну. Якщо громади відчувають себе фізично захищеними, то більш імовірно, що вони будуть
діяти більш згуртовано, та навпаки. Завдяки сполученню цих двох аспектів програми ПРООН мають
підвищену імовірність сталого впливу на соціальні проблеми та проблеми у сфері безпеки, що
виникають на місцях.
ІЗ ПРАКТИКИ РОБОТИ
Одним із центральних елементів безпеки громад є попередження і подолання
гендерно-обумовленого насильства. Саме тому ПРООН за фінансування ЄС в рамках
Спільної з ООН Жінки ініціативи у м. Слов’янську Донецької області підтримано проект
щодо створення Центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
насильства або жорстокого поводження. Це безпечне місце, де жінки, які постраждали від
різних форм гендерно-обумовленого насильства, зможуть отримати необхідну
психологічну, соціальну, правову підтримку, аби відновити внутрішні ресурси і прийняти
рішення щодо подальшого життя. Відкриття подібного центру розширює можливості як
для постраждалих від насильства, так і для органів та служб (соціальних, правоохоронних,
правових), які мають реагувати на випадки насильства проти жінок. Робота центру
підтримуватиметься Фондом народонаселення ООН за фінансової підтримки уряду
Великої Британії у тісній співпраці з міською та обласною владою, Донецьким обласним
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також неурядовими партнерами,
зокрема ГО «Ліга соціальних працівників», яка й ініціювала створення центру.
58 Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН// Бюро із запобігання кризам та відновлення.
Програма розвитку ООН. Грудень 2009 р., с.17
59 Там же
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Основним акцентом компоненту соціальної
згуртованості є розвиток процесів діалогу
та колективних механізмів урегулювання
спорів та розробки рішень проблем. Крім
цього, у такий спосіб створюються умови
для
вирішення
проблем
соціального
відчуження, які часто є причинами
виникнення небезпеки. Існує тісний зв’язок
між відчуженням та небезпекою. Меншини
наражатимуться на більшу небезпеку, якщо
їх піддаватимуть переслідуванням через
етнічну приналежність, гендер, культуру
або релігію. Групових відмінностей самих
по собі недостатньо, щоб спричинити
конфлікт, але соціальне відчуження та
горизонтальна нерівність створюють багате
підґрунтя
для
проявів
насильства.
Відчужені люди часто відчувають, що їм
немає чого втрачати, якщо вони вдадуться
до вчинення насильницьких дій60.
Контекст, у якому застосовується підхід,
впливає на послідовність і зміст заходів, що
впроваджуються. Наприклад, у громаді, де
первинна оцінка виявляє, що різні соціальні
групи висловлюють дуже різні погляди на
загрози, з якими вони стикаються, першим
кроком може бути підтримка процесу
діалогу,
який
сприяє
формуванню
узгодженої точки зору. Однак в інших
контекстах виконання невідкладних кроків
з покращення громадської безпеки може
знадобитися до того, як відбудуться заходи,
сприятливі для зростання згуртованості.
Важливо також підкреслити, що підхід
ГБСЗ спрямований на досягнення змін на
усіх рівнях, забезпечуючи поширення
успішних місцевих практик та досягнень як
на інші громади (географічне охоплення),
так і по вертикалі влади – на регіональному
і національному рівнях, через адвокацію, а
також залучаючи представників влади до
консультацій
та
прийняття
рішень
(політичний вплив). У цьому сенсі ГБСЗ не є
класичним підходом «знизу –догори», який
має
на
меті
виключно
підвищення
громадської активності на низовому рівні.

Громадська безпека і соціальна
згуртованість: ключові ідеї: 60,61
• ГБСЗ – це зосереджений на людях підхід,
що має справу із взаємопов’язаними
потребами у розбудові миру, безпеці та
розвитку.
• ГБСЗ створює умови, за яких зацікавлені
сторони співпрацюють, щоб мати справу з
причинами,
наслідками
і
ризиками
конфлікту, насильства чи небезпеки,
підсилюючи умови для сталого миру.
• Підхід має на меті побудову позитивних
відносин між громадами, владою та
силовими
структурами
–
надаючи
можливості ідентифікувати потреби в
безпеці та планувати спільні дії у відповідь.
• Підхід надає громадам можливість бути
власними агентами змін, уповноважуючи
притягати до відповідальності служби, що
покликані надавати послуги з безпеки.
• Забезпечення інклюзивності та участі у
громаді лежить в основі концепції ГБСЗ,
відтак
заходи,
що
плануються
і
впроваджуються, відображають актуальні
потреби людей, включаючи представників
уразливих груп.
більш
конструктивні
• Забезпечуючи
контакти
звичайних
людей
з
представниками держави (працівниками
поліції і місцевої влади), ГБСЗ прагне
покращити відносини між державою і
суспільством.
та
залучення
діячів
на
• Адвокація
місцевому, регіональному і національному
рівнях є визначальними для поширення
орієнтованих на громаду підходів у
політику і практику.
• Громадська безпека стає можливою, коли
громади мають шляхи до вираження своїх
потреб у безпеці, та одночасно з цим
місцеві органи влади і відповідальні
організації мають можливості та ресурси їх
задовольнити.
• ГБСЗ не є класичним підходом «знизу –
догори», а, натомість, прагне до підсилення
горизонтальних і взаємних вертикальних
підзвітностей та відповідальностей.

60 Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН// Бюро із запобігання кризам та відновлення.
Програма розвитку ООН. Грудень 2009 р., с.14
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Натомість, він є інструментом налагодження ширшої взаємодії, призначеним для пошуку
можливостей щодо мобілізації усіх доступних ресурсів та подолання проблем і перешкод на всіх
рівнях61.
Аналіз численних успішних та неуспішних практик по всьому світі доводить, що поєднання
взаємних відповідальностей по вертикалі (ініційованих як знизу громадянами, так і зверху –
представниками влади) і по горизонталі (між різними секторами, організаціями та установами в
одній громаді) створює підсилюючий ефект і забезпечує сталість зміни, що досягається реформою
або втручанням.
«Наша громадська організація «Школа реального бізнесу» створена для того, щоб
обмінюватися та ділитися з громадою практичним досвідом ведення і збереження бізнесу
в умовах, близьких до зони бойових дій. Тут малому і середньому бізнесу виживати
набагато тяжче…
…Найскладнішим у процесі реалізації проекту було комунікувати з владою. Одночасно і
успіх, і труднощі нашого проекту зумовлені тим, що в ньому задіяні влада, громада і бізнес.
І цим трьом структурам складно між собою комунікувати, оскільки всі вони живуть за
різними законами. У бізнесі все вирішується швидше і простіше. Громада – емоційна, не
завжди конструктивна, але вона має імпульс, і це дуже важливо. У влади – принципи
раціональні, але не завжди є час на вирішення конкретних питань громади, існують
складно розподілені зони відповідальності, владі як раз і не вистачає імпульсу. Ось цю
взаємодію між трьома структурами і складно налагодити… Це добре, що ПРООН
ініціювала створення Форуму місцевого розвитку та Робочої групи з громадської безпеки
– майданчиків для налагодження взаємодії влади, бізнесу і громади.»
Юлія Володченко, член ГО «Школа реального бізнесу», керівник проекту «Підвищення
безпеки шляхом встановлення освітлення на пішохідних переходах в м. Краматорськ»
Отже, підхід ГБСЗ – це відповідь на складні проблеми насильства та небезпеки в кризових
контекстах, зокрема у країнах та громадах, які стикаються з кризами управління, злочинністю або
насильством. Його основними перевагами є те, що він:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Забезпечує виконання взаємопов’язаних заходів та мобілізує ресурси для вирішення
проблем безпеки та розвитку в найбільш інтегрований спосіб, допомагаючи відійти від
ізольованого підходу до розробки і реалізації програм.
Долає причини небезпеки, а не тільки наслідки, поєднуючи діяльність щодо надання
термінового фізичного захисту з протидією політичним, економічним та соціальним чинникам
насильства, такими як відчуження.
Мобілізує громади задля розширення прав та можливостей, уповноважуючи їх планувати та
приймати рішення щодо цільового використання ресурсів у питаннях громадської безпеки.
Робить держави більш сприйнятливими до потреб громадян через підтримку розвитку
інклюзивних політичних процесів, що керують відносинами між державою і суспільством, а
також шляхом покращення надання послуг та надання користувачам послуг можливості
притягати їх постачальників до відповідальності.
Створює зв’язок між діяльністю на національному та місцевому рівні, визнаючи, що багато
проблем, які загрожують громадській безпеці, вимагають дій зі створення сприятливого
середовища на національному рівні.
Будує соціальний капітал та довіру між різними соціальними групами, оскільки сприяє
зміцненню спільних цінностей та ідентичності, міжособистісних та міжгрупових зв’язків, які
згуртовують суспільства і громади та роблять їх більш стійкими до проявів насильства62.

61 Community Security Handbook // Will Bennett and others. Saferworld report . April 2014. – 45 p. – p.6.
62 Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН// Бюро із запобігання кризам та відновлення.
Програма розвитку ООН. Грудень 2009 р., с.22
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3.1. ВАЖЛИВА РОЛЬ МОБІЛІЗАТОРІВ ГРОМАД
Діяльність щодо досягнення змін і покращень у громаді потребує втручання людей – відомих як
мобілізатори громад – які «починають з того місця, де зараз є громада», і допомагають підтримувати
зусилля достатньо довго, щоб досягти бажаних результатів. Зокрема, мобілізатори громади
відіграють вирішальну роль, щоб активізувати та підтримувати спільні дії та покроково реалізувати
пріоритети за планом дій.
Попри те, що функціональне навантаження мобілізаторів може різнитися залежно від
застосовуваних підходів, проектних завдань чи особливостей самої громади, діяльність
мобілізаторів передбачає:
Залучення широкого кола членів громади різного віку, етнічних груп, організацій та
соціальних груп (наприклад, жінок, батьків, релігійних груп, етнічних меншин, внутрішньо
переміщених осіб), які страждають від проблеми, але одночасно з цим мають важливе
значення для вирішення проблеми або досягення мети.
Звернення у цільовому порядку до політичних лідерів, громадських діячів, широкої
громадськості та інших осіб, які контролюють ресурси, для поліпшення політичного та
соціального клімату співпраці. Мобілізатори громади можуть відігравати вирішальну роль у
встановленні міжорганізаційних зв'язків.
Набір і «поповнення» критичної маси активних громадян.
Каталізацію і підсилення ролей агентів змін серед партнерів, що будують колективну
ефективність.
Приділення особливої уваги до вжиття заходів і дотримання планів дій.
Підвищення значущості нових програм, політик та практик для досягнення місії проекту63.
На думку Філа Бартла, роль мобілізатора полягає в активізації громади, спонуканні її до дій, що
ведуть до розвитку і самозабезпечення. Йдеться, зокрема, про наступне64:
Скликати збори, проводити діалоги у громаді для того, щоб:
надавати інформацію, підвищувати обізнаність усіх членів щодо їх прав і можливостей у
громаді,
• організовувати залучення усіх ресурсів (людських і матеріальних),
необхідних для дій у громаді.
Стимулювати членів громади для участі в бажаних діях щодо її розвитку.
Брати участь у заходах, які просувають ефективність громади, її потенціал,
самозабезпеченість і розвиток.
Забезпечувати точність і правильність тлумачення інформації.
Активно протидіяти недостовірній інформації, особливо тій, яка заохочує нереальні
очікування і пізніше до може призвести розчарування і зневіри.
Надихати і заохочувати членів спільноти, стверджуючи, що у них самих є здібності до
розвитку.
Зробити так, щоб кожне рішення щодо дій було вибором всієї громади, а не тільки декількох
(сильних) лідерів.

•

63 Community Tool Box. Arranging for Community Mobilizers. – Електронний ресурс:
http://ctb.ku.edu/en/best-change-processes/arranging-for-community-mobilizers/overview
64 Phil Bartle. To be a Mobilizer. Community Empowerment Collective. – Електронний ресурс: http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/mob-be.htm
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Зробити так, щоб менш захищені, вразливі були почуті під час ухвалення громадою рішень, у
том числі жінки, молодь, особи з інвалідністю, етнічні меншини та ті особи, які з різних причин
не мають права голосування.
Просувати і заохочувати згуртованість громади, єдність мети, дій; активно протидіяти поділу,
забобонам, фанатизму, расизму, сексизму, кланізму, заступництву, поділу на касти і класи.
Часто збиратися з іншими мобілізаторами для того, щоб ділитися досвідом, спільно вирішувати
загальні проблеми і покращувати навички соціальної анімації та менеджменту спільноти.
Допомагати лідерам і членам громади в набутті і розвитку навичок менеджменту.
Досвід демонструє, що люди з будь-якою освітою можуть стати ефективними мобілізаторами
громад. Їх підходи, ставлення, моделі поведінки та мотивація набагато важливіші, ніж той факт, ким
вони працювали або якими навичками володіють. Мобілізатори громади повинні мати лідерські
якості, вміти мотивувати громадян та будувати хороші і довірчі відносини з різними людьми. Вони
мають поділяти сутність процесу розвитку потенціалу громади і хотіти брати участь в її житті в тих
місцях і в той час, які будуть найбільш прийнятними для членів громади.
Нижче пропонується міні-тест для визначення особистісної схильності до діяльності мобілізатора.

Тест-самооцінка «Чи можу я стати успішним мобілізатором громади?»
Дайте відверту відповідь на запитання, визначаючи ті знання та вміння, якими ви
володієте:

•
•
•
•
•
•
•

Чи бажаю я витрачати свій час і виявляти зацікавленість у тому, щоб допомогти
членам громади самостійно вирішувати свої проблеми?
Чи вмію я поводити себе таким чином, щоб люди не вирішили, аби я вихваляюся?
Чи можу я, працюючи у громаді, уникати політичних дискусій?
Чи вмію я підтримувати зацікавленість людей?
Чи бажаю я працювати таким чином, щоб люди могли сказати, що це зробили вони
самі?
Чи маю я достатньо елементарних знань у сільському господарстві, технологіях,
будівництві, дорогах, гігієні, водопостачанні, соціальній роботі тощо, щоб допомогти
членам громади проаналізувати власні проблеми?
Чи маю я достатньо сил, щоб не занепадати духом, коли багато що складатиметься не
так, як я очікую?

Якщо відповіді на всі ці запитання позитивні, ви маєте гарний шанс стати успішним
мобілізатором65.

Цілеспрямована робота щодо мобілізації і розвитку потенціалу громади вимагає від фахівців із
мобілізації певних навичок, досвіду і розуміння меж свого втручання. Вона орієнтована на
виконання наступних завдань:
забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для мобілізації громади і управління ними,
навчання місцевих лідерів навикам, підходам і моделям поведінки, необхідних для мобілізації
громади в подальшому,
координація діяльності із мобілізації громад, яка надає можливості ініціативним/робочим
групам будувати мережі та конструктивну взаємодію із усіма зацікавленими сторонами,
звітність стосовно прогресу у процесі мобілізації перед самою громадою та іншими
партнерами (наприклад, представниками влади і донорами)
65 Phil Bartle. To be a Mobilizer. Community Empowerment Collective. – Електронний ресурс: http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/mob-be.htm
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Особливо на перших етапах, коли група тільки
визначає свій склад, ідеологію, завдання,
надзвичайно
корисними
для
неї
будуть
моральна підтримка, приклади успіху подібних
груп, тренінги із комунікації, управління
конфліктами.

Із інтерв’ю з мобілізаторкою громад
ПРООН Аліною Лєбєдєвою:
«Що ми бачимо, коли тільки приходимо
в громаду? Люди, можливо, чули, як це
могло би бути, але вони не розуміють
інструментів
мобілізації
і
своїх
можливостей… Під час засідань Робочих
груп із громадської безпеки ми маємо
можливість не тільки ідентифікувати
проблеми,
але
і
спільно
з
представниками громади, влади і поліції
намагатися знайти рішення і розкрити
потенційні можливості громад…»

Важливо також розуміти, що, якщо на цьому
етапі група формується тільки із мотивацією
отримання матеріальних ресурсів – грантів на
розвиток чи на послуги, то вона і буде
привертати до себе людей із подібними
інтересами, і, відповідно, не буде життєздатно66.

«Якісно змінилися відносини громадян
із місцевою владою саме завдяки
участі і підтримці такого надійного
партнера, як ПРООН. Якщо раніше
люди не довіряли нікому – ні владі, ні
міжнародним організаціям, то тепер
маємо і «Надію» (назва створеної ГО –
«Надія Високого»), і довіру».
Ольга Дикунець,
учасниця робочої групи з
громадської безпеки, голова ГО
(Високівська ОТГ, Житомирська обл.)

Побудова довірчих відносин із мешканцями
громади – один із викликів, що постає перед
«зовнішнім» фахівцем із мобілізації. Вирішення
цієї проблеми – у регулярних контактах із
громадою,
демонстрація
справжньої
зацікавленості у процесах її розвитку та
створенні
безпечного
середовища,
послідовність у словах і вчинках. Адже
встановлення
довірливих
відносин
із
мешканцями громади – запорука успіху
процесу її мобілізації. Ще одним важливим
аспектом у процесі мобілізації є мова.
Мобілізатори громади повинні спілкуватися
мовою її членів, що серйозно впливає на участь
спільноти та довіру.

Важливо також розуміти, що фахівці із мобілізації відіграють важливу роль на перших етапах
розвитку громади до тих пір, поки не зросте потенціал місцевих лідерів з числа представників
самої громади і поки ініціативна (-і) група (-и) не стане (-уть) самостійною (-ими).

3.2. ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ (СТЕЙКХОЛДЕРИ): КОЛИ КОЖЕН Є ПЕРЕМОЖЦЕМ
Для того щоб пояснити ролі і відносини між різними структурами, організаціями та окремими
особами, а також те, як вони можуть впливати на процес мобілізації громад на різних рівнях,
необхідно визначити усіх зацікавлених осіб (стейкхолдерів). Нижче наводиться загальний опис
різних стейкхолдерів, чий реальний внесок та вплив будуть різнитися від громади до громади. Крім
того, до процесу мобілізації можуть бути залучені учасники, яких немає в цьому списку. Тим не
менше пропонована інформація може слугувати основою для початку роботи.
Організації місцевої громади. Ініціативні групи. Групи самодопомоги/взаємодопомоги.
Мобілізація громад відбувається навколо різноманітних груп – неформальних чи формальних, що
створюються на основі спільних інтересів, потреб, характеристик та очікувань. Наприклад, це
можуть бути групи самодопомоги з невеликою кількістю учасників, об’єднані спільними
проблемами, або більш великі організації, створені у місцевій громаді, більш складні за структурою,
66 Довбах А. Сильные Мы: Мобилизация и развитие потенциала сообществ, уязвимых к ВИЧ. Методологическое тренинговое пособие. –
Киев: МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2013. – 272 с.
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офіційно зареєстровані чи ні. За допомогою мобілізаторів дані групи визначають свої цілі, правила
поведінки і функціонування. Залежно від потреб, особливих характеристик і очікувань групи
можуть включати тільки чоловіків або жінок, бути змішаними. Такі ініціативні групи та організації
місцевої громади мають стати основною рушійною силою у процесі мобілізації громади.
Робочі групи із громадської безпеки
Як уже зазначалося у Розділі 2, у громадах, вражених конфліктом, де громадський активізм
знаходиться на дуже низькому рівні, а місцеві ініціативи є слабкими, створення робочих груп із
громадської безпеки, що об’єднують активних мешканців громади, громадських організацій,
представників владних структур, поліції та органів правопорядку, – забезпечує соціальну
згуртованість для створення безпечного середовища. Ця група уповноважується громадою для
мобілізації процесів громадської безпеки на місцевому рівні. Посередництвом цих груп громада
колективно визначає потреби у безпеці і знаходить шляхи їх вирішення. Важливо, щоб робоча
група з безпеки була репрезентативною, тобто включала представників усіх зацікавлених сторін, у
тому числі обов’язково найбільш вразливі верстви населення, для забезпечення повного
відображення дійсних потреб та перспектив громади.
Партнерські НДО
Важливо, щоб усі учасники, залучені до процесу мобілізації на місцевому рівні, – мобілізатори,
координатори і групи в місцевих громадах – у своєму розвитку і адвокаційній діяльності мали
підтримку НДО та (або) інших партнерів програми, які працюють з проблемами громад і місцевого
розвитку та діють у відповідності до принципів гендерної рівності і правозахисного підходу. Такі
організації можуть проводити у громадах тренінги, дослідження за участі громади, забезпечувати
створення загальної мережі, надавати допомогу координаторів та різноманітних ресурсів,
необхідних для досягнення кінцевої мети мобілізації. Основні контакти між громадами,
партнерськими НДО, донорами та міжнародними програмами здійснюються через координаторів
від НДО та (або) фахівців із мобілізації громад.
Органи місцевої влади та самоврядування (ОМС)
Мобілізація спільнот – це один із аспектів поліпшення планування місцевого розвитку та прийняття
рішень при використанні обмежених ресурсів. Однак у відриві від іншої роботи з розвитку на
місцях цей процес буде мати обмежений вплив. Для того щоб посилити його вплив і забезпечити
розвиток процесу мобілізації для розширення прав і можливостей найбільш вразливих груп,
важливо, щоб даний процес був повністю включений у процеси планування місцевих органів
врядування, а також розвитку потенціалу місцевої влади і самоврядування.
У зв'язку з цим для фахівців з мобілізації
громад надзвичайно важливо узгоджувати
свої заходи з тими, які розроблені для
підтримки розвитку потенціалу ОМС. Місцева
влада має розробляти соціально-економічні
стратегії розвитку, ґрунтуючись на принципах
недискримінації,
громадянської
участі,
прозорості
та
підзвітності,
враховуючи
гендерні підходи, підкреслюючи пріоритети
місцевого соціально-економічного розвитку.
Варто погоджувати місцеві ініціативі з
міжнародними програмами, що розвивають
підхід із захисту прав людини, а також
національними і регіональними стратегіями
(Стратегія сталого розвитку «Україна–2020»,
регіональні
та
відповідні
секторальні
стратегії).

Із інтерв’ю з координаторкою проекту із
соціальної мобілізації громад МБФ
«Український жіночий фонд» Тетяною
Литвиновою:
«Реформа децентралізації сьогодні надає
неймовірні можливості для зміни якості
відносин між владою і громадою. Якщо
традиційно влада і громада протиставляються одна одній, влада де-факто є
відділеною від людей, то в об’єднаній
територіальній громаді, коли зміст процесів децентралізації усвідомлюється і
поділяється її членами, влада стає інтегральною частиною громади, і протиставлення зникає, поступаючись справжній
співпраці».
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Таким чином, дуже важливо, щоб формальні і неформальні групи місцевих громад, мобілізатори,
експерти і партнери-НДО посилювали процес реформи, взаємодіючи з місцевими органами влади,
проводячи тренінги для представників місцевої влади і самоврядування із мобілізації та адвокації.
При цьому досить важливо, щоб державні службовці і керівництво ОМС усвідомлювали та брали
до уваги, що ініціативні групи, групи самодопомоги, робочі групи із громадської безпеки, організації місцевої громади, а також інші неформальні групи, створені у процесі мобілізації, є незалежними
від влади.
Форуми місцевого розвитку
Ще однією формою місцевої ініціативи в питаннях місцевого розвитку, яка діє як дорадчо-консультативний орган, може стати Форум місцевого розвитку (ФМР) – діалогова платформа між представниками владних органів та громадянами, що мешкають на території громади.
Завданнями діяльності ФМР, у тому числі, є створення умов для реалізації принципів сталого
розвитку на території громади та активного залучення усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес-структур до діалогу з органами місцевої влади та громадського обговорення проектів регуляторних актів, рішень органів самоврядування, а також сприяння прозорому
здійсненню повноважень об’єднаною територіальною громадою в реалізації проектів/програм
місцевого розвитку та врахування громадської думки в ухваленні рішень стосовно питань місцевого розвитку67.
Відтак, ФМР є важливим стейкхолдером процесу мобілізації громади і може бути використаний як
діалогова платформа органами влади та самоврядування, правоохоронними органами, громадськими та благодійними об’єднаннями, що представляють інтереси вразливих груп у громаді, окремими активними громадянами та ініціативними групами, фондами, підприємствами та організаціями
різних форм власності.
Інші зацікавлені сторони: поліція, бізнес-структури, соціальні служби, організації громадянського суспільства
На перших етапах процесу мобілізації будуть визначені інші зацікавлені групи, якими можуть бути
представники поліції, бізнесові структури, підприємці, організації громадянського суспільства,
соціальні служби, заклади освіти та культури та ін. Групам місцевої громади і мобілізаторам за
потреби доведеться розробити стратегії взаємодії із зацікавленими сторонами, особливо з тими,
хто може запропонувати варіанти співробітництва для досягнення кінцевих цілей процесу емпауерменту або перешкоджати цим цілям.
Зовнішні програми підтримки мобілізації/Національний механізм підтримки
Попри те, що мобілізація громади є висхідним процесом, він не починається спонтанно, а потребує
зовнішнього стимулу, а також ресурсів і нарощування потенціалу. Основний поштовх до початку
процесу, вірогідніше за усе, може дати НДО (однак ініціатива може йти і від державної структури чи
органів місцевого самоврядування), але на регіональному та (або) національному рівні це має бути
міжнародна програма підтримки чи національна програма, що забезпечує керівництво, фінансування і координацію процесу. Зацікавлені сторони на рівні громад взаємодіють із зовнішньою програмою підтримки/національним механізмом через мобілізаторів та лідерів громад.
Мобілізація громади: у чому полягає спільний інтерес?
Як неодноразово зазначалося вище, сенс мобілізації полягає у залученні до вирішення проблеми
усіх доступних ресурсів. Допомогти у цьому може такий інструмент, як аналіз зацікавлених
сторін/стейкхолдерів (стислий опис інструменту та посилання на детальний опис методики – у
Додатках посібника). У процесі такого аналізу згадуються усі структури, інституції та люди, які
певним чином мають відношення до проблеми. Проведення аналізу допомагає з’ясувати, хто вже
67 Типове положення про Форум місцевого розвитку об’єднаної територіальної громади (проект).
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надає підтримку або чинить спротив, які організації та особи можуть долучитися до діяльності пізніше, що вони можуть запропонувати, а також який інтерес від участі можуть отримати.
Для бізнес-структур вигодою від участі може бути піар для компанії і визнання їх заслуг спільнотою,
задоволення особистих потреб в меценатстві. Підтримка громадських ініціатив працює на репутацію бізнесу, зокрема, приносить вигоди прибутку і додаткові PR-ефекти. Для державних органів –
це рішення місцевих проблем з мінімальними витратами. Також процес мобілізації, що відбувається
на основі залучення різних груп у громаді, сприяє зменшенню соціальної напруженості і, як наслідок, самопочуття населення зростає. Взаємодія і співпраця з місцевим населенням допомагає не
тільки бути в курсі проблем, що хвилюють жителів, але і вчасно вирішувати потенціальні конфлікти.
Після того як всі зацікавлені сторони
виявлені, починається робота з ними.
Робота полягає в інформуванні,
роз'ясненні
вигод,
формуванні
зацікавленості та отриманні конкретної допомоги чи підтримки від них.
Треба бути готовим до того, що необхідні взаєморозуміння і співпраця
досягаються не відразу; зустрічаються люди, які з підозрою і недовірою
ставляться до пропозицій, пов'язаних
зі змінами в суспільстві і не бажають
підтримувати цю діяльність.

Із інтерв’ю з мобілізаторкою громад ПРООН
Жанною Чмут:
«Наступна проблема, пов’язана з мобілізацією
громад, полягає в поганій комунікцаії і відсутності
порозуміння між місцевою владою і громадянами.
Інколи здається, що місцеві органи влади живуть
своїм власним життям, і вони не розуміють
необхідності навіть інформувати громадськість про
свою діяльність. З іншого боку, пересічні мешканці
громади не мають бажання брати участь, оскільки
розмірковують таким чином: «Навіщо? Все одно
нас не почують. Ми ні на що не впливаємо».

Зазвичай, негативне ставлення зумовлюється однією або низкою таких причин:
нерозуміння мети мобілізації громад або її неприйняття;
погана координація діяльності або її відсутність;
різні бачення щодо вирішення проблеми;
недостатня відкритість та прозорість;
різні стилі поведінки і життєвий досвід;
погана комунікація (не так сказали, невчасно сказали) і т.д.
У процесі мобілізації важливо, щоб кожен стейкхолдер зрозумів, що у довгостроковій перспективі
цей процес є корисним для всіх сторін. Досвід впровадження методології мобілізації громад в
Україні та в Молдові демонструє, що існує 2 основні групи, які певним чином чинять спротив або не
підтримують проект. Це представники місцевої влади та подекуди органів місцевого
самоврядування, а також самі люди, члени цільових груп, яких дуже складно активізувати, залучити
до участі. Для представників місцевої влади процес мобілізації громад може здаватися надмірно
витратним, пов’язаним з додатковим робочим і позаробочим часом, відповідальністю швидкого
прийняття рішень, втратою впливу, додатковою паперовою роботою і адмініструванням тощо. Для
громадян «загрози» пов’язані зі втратою часу (упродовж якого вони могли б зайнятися
прибутковою справою), необхідністю здійснення фінансових внесків, ризиками не довести справу
до кінця, марними зусиллями, а також із довгостроковими зобов’язаннями участі.
У процесі роботи зі стейкхолдерами ці «витратні ризики» не можна залишати поза увагою.
Навпаки, дуже важливо їх передбачати і прораховувати. Складні проблеми громадської безпеки,
включення найбільш вразливих груп до процесів ухвалення рішень, соціально-економічного
розвитку громад, що постраждали від конфлікту, не мають простих шляхів подолання. У той же час
витрати компенсуються позитивними результатами процесу мобілізації громад, про що необхідно
постійно і переконливо говорити. Кращий спосіб – це демонстрація успіхів інших громад, яких було
досягнуто завдяки процесу мобілізації.
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У таблиці нижче узагальнено можливі позитивні результати процесу для владних і самоврядних
структур громади та пересічних її членів68.
Таблиця 3.3.1. Користь від мобілізації громади для основних зацікавлених сторін
Для органів місцевої влади
та самоврядування
Знайдено вирішення постійних
проблем, пов’язаних з наданням
соціальних послуг на місцевому
рівні
Знизились напруження і частота
конфліктів у громаді
Додатково до бюджетних коштів
залучається також зовнішнє
фінансування
Волонтери з громади
підтримують інфраструктуру
Громада поступово стає
привабливою для потенційної
комерційної діяльності

Для мешканців громади
Розширення прав і можливостей – «невидимі»
раніше члени громади пропонують рішення і
справляються з їх реалізацією, відстоюючи свої
права та обов’язки
Здобуття нових та покращення існуючих
навичок (наприклад, у складанні заявок,
розробці бюджетів, переговорах) і знань (про
те, як працюють державні адміністративні
органи, як залучити ресурси і т.д.)
Більш висока згуртованість громади
обумовлює зниження напруження і конфліктів
та сприяє кращому розподілу ресурсів
Покращення місцевої інфраструктури при
ліпшому забезпеченні соціальними послугами
обумовлює підвищення рівня життя

ІЗ ПРАКТИКИ МОБІЛІЗАЦІЇ
Приклад 1. Активна учасниця ГО «Красноріченська ініціатива» Галина Оридорога
(смт Красноріченське, Луганська обл.) ділиться досвідом залучення молоді
до активного ухвалення рішень на рівні громади:
«Справжнім успіхом ми вважаємо створення та активне функціонування Красноріченської
Молодіжної ради, яка сьогодні співпрацює з депутатським корпусом, її представники
беруть участь у засіданнях та вносять свої пропозиції, зауваження, впливають на
ухвалення рішень на рівні громади, у тому числі й з фінансових питань.
Ми починали з упровадження проекту «Інституційне забезпечення впливу молоді смт
Красноріченське шляхом залучення до активного ухвалення рішень на рівні громади»,
підтриманого ПРООН. По закінченні презентації проекту, на яку були запрошені усі
бажаючі молоді люди віком від 14 до 35 років, ми провели низку тренінгів «Я – лідер», після
участі в яких і сформувалася команда. Ми намагалися охопити всіх – у Молодіжній раді
представлені учні 11 класу, молоді мами, переселенці, працююча молодь, ми відкриті до
нових членів та ідей… Дуже допомагає школа, голова ради – завучка школи.
Постійно розвиваємося, беремо участь у семінарах та тренінгах, візитах із обміну досвідом.
Аналізували існуючі проблеми в нашій громаді, шукали їх причини і наслідки, збирали ідеї,
як можна покращити ситуацію.
… Від самого початку нас дуже підтримував голова ОТГ, який щоразу повторює: «Ми –
розум, у нас є досвід, багаж. А ви, молодь, – це ідеї, ви – майбутнє». Йому дуже
подобається, що ми фонтануємо ідеями...
…Проблеми? Було дуже складно активізувати молодь, ніхто не хотів робити щось просто
так, на громадських засадах, але зараз з’являється вже зацікавленість, до нас приходять
нові люди зі словами: «І я також хочу бути з вами». Люди приходять, бо вони бачать наші
досягнення, реалізовані проекти та ініціативи, а також ми постійно ділимося на зустрічах
68 Forrester S. Community Mobilization for Empowerment of Vulnerable Women and Men. Guidebook. Moldova 2012, Joint UNDP-UN Women
Integrated Local Development Programme.
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та в соціальних мережах планами на майбутнє і можливостями, які відкриваються... Зараз,
наприклад, працюємо над проектом «Система екстренного оповіщення», бо далеко не всі
люди у громаді користуються інтернетом. Ми вирішили, що це потрібно і для підсилення
безпеки, і для інформування людей про те, що відбувається у громаді.

Фото: ПРООН в Україні

З іншого боку, маємо старосту в одному з сіл у складі ОТГ, яка чинить активний спротив
будь-яким ініціативам від людей, вона категорично «проти» будь-яких проектів. Ми не
змогли її переконати в тому, що активна, дієва молодь – це перевага громади, а не
проблема. Надіємося, що ситуацію змінять вибори…»

Приклад 2. Центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
насильства або жорстокого поводження, у м. Слов’янськ Донецької обл. – тимчасовий
притулок, який стане безпечним місцем, де жінки зможуть отримати необхідну
психологічну, соціальну, правову підтримку для відновлення власних внутрішніх ресурсів
та рішення щодо подальшого життя.
Відкриття центру стало можливим завдяки наполегливій діяльності Донецької обласної
громадської організації «Ліга соціальних працівників», активісти якої вперше наголосили
на гострій проблемі щодо відсутності притулку для жінок, що страждають від насильства
у регіоні, на Форумі місцевого розвитку.
Наступне обговорення проблеми на засіданні Робочої групи із громадської безпеки
привернуло увагу до неї місцевої влади, яка надала приміщення та погодилася
співфінансувати проект щодо його капітального ремонту. «Визнання пріоритетності
проблеми насильства над жінками представниками місцевої влади – важливий показник
нашої діяльності за компонентом «Громадська безпека і соціальна згуртованість», –
говорять фахівці із мобілізації громад ПРООН Михайло Карелін та Наталія Красківська.
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Подальша робота центру підтримуватиметься Фондом ООН у галузі
народонаселення (ФН ООН) за
фінансової підтримки уряду Великої
Британії у тісній співпраці з міською
та обласною владою, Донецьким
обласним центром соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, а також
неурядовими партнерами, зокрема
ДОГО «Ліга соціальних працівників».
Відкриття подібного центру розширює можливості як для постраждалих від насильства, так і для
органів та служб (соціальних, правоохоронних, правових), які мають реагувати на випадки насильства проти
жінок.

Тренінг розвитку професійних компетенцій фахівців,
що працюють з жінками, постраждалими від
насильства, у приміщенні Центру
Фото: ПРООН в Україні

Отже, щоб подолати можливий спротив мобілізації громад і допомогти зрозуміти справедливість
рівної участі та спільної відповідальності у процесі ухвалення рішень, дуже важливо відмічати і
популяризувати всі вигоди від процесу змін. Усі зацікавлені сторони повинні побачити не тільки в
теорії, але і на практиці, що в перспективі виграють усі. Обмін успішними практиками мобілізації
громад в Україні – запорука успіху процесу розширення прав і можливостей.
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ПРОЦЕС МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД

4.1. РОЗУМІННЯ ЦИКЛУ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД
Мобілізація громади ґрунтується на двох, пов’язаних між собою, елементах: принципах і процесі.
Вони не можуть існувати окремо і залежать один від одного. Без принципів процес перетворюється
в набір вправ, методик. Без процесу неможливо застосувати принципи на практиці69.
Відтак, починаючи розмову про процес мобілізації громади, коротко підсумуємо принципи, про які
йшлося у попередніх концептуальних розділах посібника.
1. Інклюзивність: кожен член громади без виключення може брати участь у процесі мобілізації і має
право бути почутим. Особливо важливим є залучення представників найбільш вразливих груп
громади до цього процесу. Жодні расові, гендерні, сексуальні, релігійні, класові, вікові чи інші
соціальні ознаки не можуть бути перешкодою для участі.
2. Емпауермент: колективна робота робить людей сильнішими. Людина, якій не вистачає сил та
впливу, щоб самостійно вирішити проблему, може досягти успіху у спільній роботі з іншими, що
знаходяться в тій самій ситуації. Мобілізація громади має на меті гуртування людей для обміну
досвідом, а також для спільного вирішення проблем за допомогою власних ресурсів та вмінь.
Пошук спільної ідеї може додати окремій людині снаги для вирішення складних проблем. Велика
роль належить також процесам перерозподілу влади і відповідальності.
3. Нарощування ресурсного потенціалу: мобілізація громади ґрунтується на сильних сторонах,
ресурсах громади, хоча і передбачає аналіз та спільне вирішення проблем. Серцем громади є
людський ресурс. Усі люди можуть вирішувати проблеми, з якими вони стикаються, завдяки
навикам, досвіду і знанням. Якщо останніх не вистачає, нарощування потенціалу є можливим
завдяки навчанню.
4. Врахування соціального контексту: причини проблем криються в соціальній політиці,
середовищі та економічній ситуації, тому індивідуальні проблеми людей можуть розглядатися у
контексті загальних проблем суспільства. У кожної людини існує велика кількість індивідуальних
проблем. Усвідомлення цього може пригнічувати людину, у неї навіть може виникнути почуття
провини. Мобілізація громади дозволяє людині звільнитися від такого негативного
самосприйняття, зрозуміти свої проблеми у більш широкому соціальному контексті та зробити
певні кроки разом з іншими для їх вирішення.
5. Фасилітація процесу: фахівці із мобілізації громад відіграють роль посередників, вони сприяють
процесу, а не роблять справу за громаду. Їх завдання – наснажити людей і зробити так, щоб вони
самостійно приймали рішення, були відповідальні за можливий результат та були здатні стало
функціонувати у майбутньому з мінімальною зовнішньою підтримкою.
6. Підхід, що ґрунтується на дотриманні прав людини: кожна людина наділена правами,
включаючи право бути почутою, правом розібратися у проблемах, правом здійснювати конкретні
кроки для вирішення цих проблем. Кожна людина має право на свою думку і самовизначення, ніхто
не може нав’язувати їй власні стереотипи. Кожен має право брати участь у змінах, що впливають
на її/його життя.
69 Безпалько О.В. Технологии активизации сообщества // Развитие медицинских и социальных услуг для людей с инвалидностью в
Таджикистане. – Електронний ресурс: http://elibrary.kubg.edu.ua/317/1/O_Bezpalko_%D0%A2%D0%90%D0%A1_2012_SP%26KO_IPSP.pdf
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7. Гендерно чутливий підхід передбачає застосування гендерної пріоретизації як процесу оцінки
наслідків будь-яких запланованих дій для жінок та чоловіків, включаючи законодавчі норми,
політичні рішення чи програми у всіх сферах і на всіх рівнях. Він має на меті врахувати проблеми і
досвід жінок та чоловіків при розробці, запровадженні, моніторингу та оцінці політики та програм
у всіх політичних, економічних та соціальних сферах, для того, щоб жінки і чоловіки користувалися
однаковими перевагами, а нерівність було подолано. Кінцева мета – досягти гендерної рівності.
Застосування гендерно чутливого підходу у мобілізації громад є необхідним для того, щоб
розпізнавати, реагувати та втілювати у життя особливі потреби, вразливості і можливості чоловіків
та жінок. Надання жінкам і дівчатам прав і можливостей передбачає, що вони отримують владу і
контроль над власним життям. Цей процес включає покращення інформованості, зростання
впевненості у собі, розширення можливості вибору, збільшення доступу до ресурсів та контролю
над ними, а також дії, спрямовані на трансформацію структур і закладів, які посилюють та
увіковічують гендерну дискримінацію і нерівність70.
8. Підхід, чутливий до конфікту передбачає розуміння конфліктного контексту, у якому
відбувається втручання, а також врахування цього контексту в плануванні та здійсненні діяльності,
яка б мінімізувала негативні впливи, що у будь-який спосіб можуть посилити чи загострити
конфліктну ситуацію у громаді. Чутливість до конфлікту є важливою, оскільки вона забезпечує, що:
втручання не посилює наявну напругу, потенційно приносячи більше шкоди, ніж користі;
здійснює свій внесок у справу миротворення та допомагає здійснювати роботу в галузі
розвитку більш успішно;
допомагає, щоб програми стали більш стійкими та ефективними;
зменшує ризик закриття офісів та проектів через конфлікти/насильство;
знижує небезпеку для персоналу та бенефіціарів;
фокусується на вирішенні корінних причин конфліктів, щоб зменшити насильство71.
Цикл мобілізації громади
Процес мобілізації громади є циклічним, оскільки він повторюється щоразу на новому рівні, з
урахуванням досягнутих результатів, набутого досвіду та аналізу помилок.
Цикл мобілізації громади – це набір заходів, що здійснюються одним або декількома
мобілізаторами, спрямованих на те, щоб підвищити рівень залученості громади до ухвалення
рішень, що впливають на її розвиток, як, наприклад, розширення прав та можливостей найбільш
вразливих груп, доступу до правосуддя або підвищення громадської безпеки.
ПІДГОТОВКА,
ВСТАНОВЛЕННЯ
ЗВ'ЯЗКІВ ТА
ГУРТУВАННЯ

ОЦІНКА, НАВЧАННЯ І
ПІДСИЛЕННЯ
ПОТЕНЦІАЛУ ГРУП

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ
ДІЙ І МОНІТОРИНГ
ПРОЦЕСУ

Діаграма 4.1.1.
Цикл мобілізації громади72

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ
ТА НАПРАЦЮВАННЯ
СПІЛЬНИХ РІШЕНЬ

СТВОРЕННЯ ГРУП
ТА РОЗРОБКА ПЛАНУ
ДІЙ

70 Нікого не залишити поза увагою. Аналіз вразливості жінок та чоловіків у контексті децентралізації на територіях України, що
постраждали від конфлікту. Звіт ООН Жінки, Вересень 2017 р.
71 Community Security Handbook // Will Bennett and others. Saferworld report . April 2014. 45 p. – p.12.
72 Forrester S. Community mobilization for empowerment of vulnerable women and men: Guidebook. – UN Women/ UNDP Joint
Integrated Local Development Programme. – Moldova 2012. – 108 p., p. 11
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Покрокове втілення циклу мобілізації громади буде відрізнятися, оскільки залежатиме від
соціально-політичного контексту, часових рамок, особливостей обраної громади, доступних
ресурсів, змісту та цілей програми, в межах якої впроваджується технологія мобілізації.
Як демонструє досвід, не існує фіксованих часових рамок для реалізації циклу: у деяких випадках
це 6-9 місяців, в інших – повний цикл включає період до 24 місяців. Існують наступні фактори, що
впливають на це:
рівень життя членів громади та їх економічні потреби;
рівень згуртованості громади;
поєднання та характеристики усіх можливостей процесу мобілізації та його ризиків;
рівень зацікавленості громади;
рівень можливої підтримки процесу зі сторони мобілізаторів та інших учасників;
компетентність та зацікавленість самих мобілізаторів;
типи пріоритетних проблем та дій, обраних громадою;
природні катаклізми.
З МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ:
«На базовому рівні цикл працює приблизно так: для початку потрібно отримати офіційний
дозвіл для втручання. Потім необхідно привернути увагу членів громади до існуючих
проблем.
Необхідно попередити людей, що вони не повинні чекати від вас вирішення всіх їх
проблем та роз’яснити, що у громади є потенціал і ресурси для самостійного вирішення
своїх проблем. Все, що потрібно – це, насамперед, бажання співпрацювати, а також деякі
організаційні навики, яким можна навчитися, а ви допоможете їм у цьому.
Ви створюєте умови для гуртування членів громади, включаючи представників усіх її
секторів, розгляду усіх можливих цілей та дій, та вибору тих, які стануть пріоритетом.
Допомога знадобиться і в процесі створення чи посиленні спроможності існуючого
виконавчого комітету/проектної групи/робочої групи. Ви допомагаєте розробити план дій
та змоделювати проект. При цьому самі люди втілюють проект у життя, слідкуючи за
дотриманням прозорості і підзвітності, щоб мали місце моніторинг і звітування за виконану
роботу. Ваша роль – підтримка і наснаження, а не виконання роботи за людей.
Разом із громадою ви святкуєте завершення проекту, а потім допомагаєте проаналізувати
досягнуті результати.
Після завершення повного циклу громади відчувають себе більш сильними і самостійними.
З’являються місцеві лідери – ініціатори, які візьмуться за підтримку циклу в майбутньому,
коли мобілізатори поступово будуть зменшувати свій вплив і присутність. Цикл
повторюється знову і знову за потреби. У процесі навчання і підготовки громад до дії
важливо готувати їх саме до циклу, пояснюючи, що діяльність не має завершитися із
закінченням проекту…»
Phil Bartle The Mobilization Intervention.
Community Empowerment Collective. – Електронний ресурс:
http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/mob-int.htm
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Загалом, позитивний відгук громади на зусилля із мобілізації зумовлюється двома основними
чинниками.
По-перше, представники влади і місцевого самоврядування повинні виразити підтримку процесу
мобілізації громади і демонструвати розуміння її цілей. У цьому випадку високою є вірогідність
того, що процес буде успішним. Якщо підтримка з боку влади відсутня, процес мобілізації буде
набагато складнішим і вимагатиме більше ресурсів (часу, знань і зусиль).
По-друге, громади, у яких вже відбувалися заходи, певним чином пов’язані із мобілізацією
громадян, та (або) ті, що активно брали участь в успішних міжнародних проектах чи ініціативах
місцевих НДО, матимуть більш високий ступінь готовності до включення у процес мобілізації.
Отже, розширення прав і можливостей є відправною точкою для місцевого розвитку, та одночасно
його невід’ємною складовою – разом із місцевим самоврядуванням та наданням послуг,
орієнтованими на громаду. Мобілізація громад – це процес збільшення можливостей того, що
особа або група, особливо ті, які є найбільш уразливими, соціально виключеними та
дискримінованими, можуть робити та висловлювати вибір, а потім перетворити цей вибір у бажані
дії та результати.
Це також процес гуртування та посилення взаємодії між різними сегментами та секторами у
громаді з метою пошуку спільної відповіді на найбільш складні питання, якими є питання
громадської безпеки, відновлення врядування та розбудови миру на вражених конфліктом
територіях, гендерної рівності, просування та захисту прав людини.
В ініціативах Програми розвитку ООН, з опорою на підхід із громадської безпеки та соціальної
згуртованості (ГБСЗ), методологія мобілізації громад вибудовується навколо посилення
міжсекторальної співпраці громадянського суспільства, владних структур, провайдерів послуг із
безпеки, бізнесу, соціальної і культурної сфери, інших зацікавлених сторін у громаді через
створення та підтримку діяльності робочих груп з громадської безпеки.

4.2. ЕТАПИ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД У ПІДХОДІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
І СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ
Як уже йшлося у Розділі 2, мобілізація громад з метою посилення безпеки передбачає тісний
зв’язок із розвитком соціальної згуртованості, що забезпечується у процесі об’єднання якомога
більшої кількості зацікавлених сторін у громаді. За такого підходу мобілізація полягає, у тому числі,
в охопленні різних секторів громади та створенні партнерських відносин для того, щоб зосередити
увагу та знайти способи покращення найбільш складних проблем73. Зміст цього підрозділу
викладено на основі узагальнення досвіду діяльності фахівців із мобілізації громад компоненту
«Громадська безпека і соціальна згуртованість» Програми відновлення і розбудови миру, що
реалізується ПРООН на Сході України, а також уроків застосування підходу із громадської безпеки
у постконфліктних громадах Південно-Східної Європи та світу. 74 75

73 Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines. Khasnabis C, Heinicke Motsch K, Achu K, et al., editors.Geneva: WHO; 2010.
74 Creating safer communities. Lessons from South Eastern Europe. – Balkan Youth Union-Centre for Security Studies – Civil – Forum for Civic
Initiatives – Saferworld. – December 2006. – 44 p.
75 Community Security Handbook // Will Bennett and others. Saferworld report . April 2014. – 45 p.
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Навчальний візит членів Робочих груп із громадської безпеки Луганської і Донецької областей
до м. Ужгород: у центрі уваги – взаємодія поліції і громади на засадах партнерства
Фото: ПРООН в Україні

Схема 4.2.1. Етапи мобілізації громади у підході ГБСЗ

ЕТАП

ВІДБІР ГРОМАД ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

ЕТАП

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ПАРТНЕРІВ ТА РОЗБУДОВА
ЇХ СПРОМОЖНОСТЕЙ

ЕТАП

СТВОРЕННЯ ТА ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧИХ ГРУП
ІЗ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

ЕТАП

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ ІЗ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
І ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ

ЕТАП

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕТАП

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ, ПІДТРИМКА
ПРОЕКТНИХ ІНІЦІАТИВ

ЕТАП

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА:
АНАЛІЗУЄМО ДОСЯГНУТІ ЗМІНИ

ЕТАП

ВІДЗНАЧЕННЯ УСПІХІВ І ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ

1

2
3

4
5

6
7

8
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Етап 1. Відбір громад для участі у програмі
Перші успіхи є дуже важливими у процесі просування підходів із мобілізації громад. Відтак,
ухвалення рішення про те, де починати роботу, тобто ідентифікація відповідних громад та
середовищ для втручання має здійснюватися на основі попередньо вироблених критеріїв,
зрозумілих цілей та цінностей, а сам процес відбору повинен бути прозорим і справедливим.
Конкурсний
відбір
та
детальна
паспортизація
громад,
включаючи
їх
структуру і ключові зацікавлені сторони,
ресурси, причини конфлікту та небезпеки, а
також потенційні ставлення громади до
втручань іззовні, є обов’язковими перед
початком впровадження програми. Для
ухвалення зважених рішень можуть бути
використані
техніки
SWOT
аналізу
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats – сильні, слабкі сторони, можливості
і
загрози),
картування
та
аналізу
зацікавлених сторін (аналіз стейкхолдерів).
Детальніше про інструменти – у Додатку.

Основні результати, яких потрібно досягти на першому етапі:
• Розроблено критерії відбору громад з
урахуванням цілей програми та контексту
• Організовано ретельний і прозорий
процес конкурсного відбору громад на
основі аналізу усіх важливих чинників
• Відібрано громади для участі в програмі,
підписано угоди про партнерство/досягнуто домовленості про сприяння з боку
влади та місцевого самоврядування

Нижче наводимо деякі з можливих критеріїв відбору громад для участі у процесі мобілізації:
Самі члени громади прагнуть змін і демонструють це бажання
Є спільні проблеми, які об'єднують громадян
Громада має потреби в безпеці, але вони не є занадто серйозними, загрозливими для життя
Потенціал для загострення напружень чи конфліктів є мінімальним
Плани мобілізації громадської безпеки не будуть зламані через політичні або бізнесові інтереси,
тобто у громаді відсутні потужні блокиратори процесу мобілізації
Члени громади не ставляться ворожо до сторонніх
Спільнота не є гіперчутливою, припускає право на помилку
Є потенціал для зміцнення довіри як між різними групами у громаді, так і між громадою і владою
Більшість впливових стейкхолдерів (представники влади, місцевого самоврядування, бізнесу)
підтримують проект
Існує великий шанс, що наявні ресурси (у тому числі державні та місцеві бюджети) будуть
спрямовані на фінансування безпекових ініціатив громади
Громада має досвід участі в інших проектах, де гарно себе зарекомендувала
Проблеми громади у безпеці знаходяться в компетенції команди проекту
У громаді впроваджуються суміжні проекти (спрямовані на розвиток, впровадження
громадської поліції, зменшення масштабів злочинності та ін.), з якими можна співпрацювати
Команда проекту вже має досвід позитивної співпраці та авторитет у громаді
Прогрес може бути досягнутий за наявності обмежених ресурсів
Громада має характеристики, спільні з іншими, тобто може відбутися реплікація досвіду у
майбутньому.
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• Ухвалення рішення щодо відбору громад не повинно бути поспішним чи нерозважливим,
оскільки у конфліктних чи постконфліктних середовищах легко посилити напруженість і
небезпеку. Консультування з усіма партнерами, детальний аналіз сильних і слабких сторін,
можливостей та загроз у роботі з конкретною громадою забезпечить ефективний вибір на
чутливій до конфлікту основі.

• Важливо також, щоб відбір громад здійснювався прозоро і відкрито, на основі спільного
рішення представників програми, влади, місцевого самоврядування і громадськості. При
цьому найбільш уразливі громади, що сильніше за іншіх страждають від наслідків
конфлікту, не мають бути виключеними з процесу.

Етап 2. Визначення місцевих партнерів та розбудова їх спроможностей
Наступним важливим кроком після здійснення відбору громад є пошук місцевих партнерів для
впровадження програми. Для досягнення успіху важлива як партнерська підтримка зі сторони
органів місцевої влади та самоврядування (ОМС), так і участь організацій громадянського
суспільства (ОГС). Правильно підібрані партнери мають вирішальне значення для успішного
здійснення програм мобілізації задля громадської безпеки. Вони добре відчувають контекст і
можуть забезпечити узгодженість інтересів, чого часто бракує зовнішнім експертам. Маючи широкі
контакти, вони забезпечують мобілізацію більшої кількості людей, груп та структур на різних
рівнях, а також сприяють досягненню сталості результатів, виступаючи частиною інституційної
підтримки процесу мобілізації після завершення програмної ініціативи.
Пошук партнерів здійснюється як у процесі
особистих
зустрічей
із
представниками
організацій та окремими особами, так і під час
великих
зборів,
якими
є
зустрічі
з
сільськими/міськими
радами
об’єднаних
територіальних громад, широкі громадські
заходи, а також Форуми місцевого розвитку
(ФМР), ініційовані ПРООН у партнерстві з
органами місцевого самоврядування. Такі великі
зібрання дають можливість ідентифікувати
спроможних та ефективних партнерів для
мобілізації громад.
На цьому етапі також корисно скласти карту та
провести аналіз зацікавлених сторін (див. опис
інструменту у Додатку) на основі дослідження з
використанням, наприклад, техніки «сніжки»,
коли інформація про можливі зацікавлені
сторони та людей збирається поступово, від
зустрічі до зустрічі.

Основні результати, яких потрібно
досягти на другому етапі:
• Визначено перелік завдань, що будуть
доручені партнерам у процесі мобілізації для ГБСЗ
• Організовано ретельний і прозорий
процес конкурсного відбору зацікавлених партнерів (ОГС або ОМС), спроможних виконати заплановані завдання
• Укладено партнерські угоди з обраними партнерами
• Проведена оцінка потреб у посиленні
спроможностей/навчанні відповідальних представників партнерських організацій
• Сплановано процес посилення спроможностей місцевих партнерів

Часто (особливо у сільській місцевості) буває складно знайти одну достатньо досвідчену і потужну
партнерську ОГС, здатну виконувати складну різноманітність функцій у процесі мобілізації
громади. У такому разі може бути ухвалене рішення щодо: а) залучення в якості партнера ОМС,
наприклад, об’єднаної територіальної громади, яка продемонструвала свою ефективність і
спроможність; б) одночасної роботи з декількома партнерами, між якими розподілено завдання.
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Робота через мережу партнерів може посилити соціальну згуртованість, сприяти підвищенню
рівня довіри, що додатково позитивно вплине на мобілізаційний процес у громаді. Роль партнерів
у процесі мобілізації громади може полягати у наступному: проведення аналізу конфлікту та оцінка
громадської безпеки; фасилітація впровадження підходу ГБСЗ і розробка конкретного дизайну
програми за участі громади; моніторинг та оцінка; підтримка впровадження адвокаційних програм,
організація і проведення певних заходів тощо. При цьому ключове партнерство має бути з
організацією, яка спроможна об'єднати законних постачальників послуг безпеки (поліцію, МЧС та
ін.), владних структур, громадських організацій та членів громади. Тобто самі партнери мають
відображати різноманітність спільноти, щоб вони могли комфортно спілкуватися з чоловіками та
жінками – представниками від усіх соціальних груп всередині громади.
Після того як партнера (-ів) відібрано, надзвичайно важливим є включення до програми періоду
навчання/розбудови спроможностей та підвищення обізнаності громади, щоб забезпечити
поділене бачення змісту підходу ГБСЗ, його принципів та очікуваних результатів.
З ПРАКТИКИ МОБІЛІЗАЦІЇ
ПРООН в Україні у співпраці з програмою ООН Жінки ініціювали проведення шести
чотириденних каскадних тренінгів у Донецькій та Луганській областях з питань взаємодії
поліції з населенням на громадських засадах. Тематика навчання охоплювала наступні
питання: гендерно-обумовлене насильство, національне і міжнародне законодавство,
навички реагування у випадках ГОН; техніки інтерв’ювання учасників кримінального
провадження, робота з уразливими категоріями населення та інфекційні захворювання у
поліції; взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства. Цільова аудиторія
включала працівників поліції, які безпосередньо займаються щоденним впровадженням
концепції взаємодії поліції з населенням, як-от дільничі інспектори, працівники поліції
ювенальної превенції та патрульні поліцейські.
За підсумками навчання учасники загалом
були дуже сприйнятливими та сповненими
ентузіазму щодо даної тематики. При
цьому їх також хвилювало питання про
чинну політику та практику української
поліцейської служби та про обізнаність
їхнього керівництва щодо цієї тематики –
взаємодії поліції з населенням. Учасники
усвідомлюють переваги очікуваних змін,
але все ще не впевнені щодо практичної
реалізації цих змін на місцях. Одна з
причин цього – «опір змінам» із боку
На фото: тренінг з питань взаємодії поліції з
традиційної
школи
в
поліцейській
76
населенням на громадських засадах76
організації .

Навчання, обмін досвідом та розбудова спроможностей громади та усіх залучених партнерів не
повинна закінчитися на другому етапі. Забезпечення потреби громади в розвитку та набутті
компетентності – важлива складова мобілізації громад упродовж усього процесу. Особливо
успішним, як засвідчує досвід, є спільне навчання різних зацікавлених сторін – представників
влади, громадських організацій, поліції та соціальних служб, або ж навчання учасників робочих
груп із громадської безпеки. У процесі такого навчання усі зацікавлені сторони навчатимуться
виробляти спільне бачення та взаємодіяти у вирішенні актуальних проблем громад.
76 Стислий виклад результатів навчання з питань взаємодії поліції з населенням. Звіт про результати оцінки навчання. ПРООН в Україні.
Програма з відновлення та розбудови миру, компонент «Громадська безпека і соціальна згуртованість». – 31.08.2017.
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• При відборі партнерів важливо враховувати, що деякі діючі НДО та ОГС є суто
технічними інструментами, створеними, щоб представляти інтереси певних політичних
сил, провладних чи бізнесових структур. Відтак, у процесі відбору варто брати до уваги їх
здатність проводити незалежні дослідження і діяти в інтересах громади, а не окремих
зацікавлених сторін.

• За умови відсутності у громаді спроможної організації-партнера може бути ухвалене
рішення про створення нової громадської організації, але цей шлях слід обирати з
обережністю, оскільки він ставить під загрозу досягнення і сталість результатів через
технічність такого рішення.

• Досвід демонструє, що питання проектного та фінансового менеджменту є одними з
найбільш складних для учасників, які раніше не мали такого досвіду. Разом із цим
прозорість використання коштів і вміння управляти фінансами та якісно оформлювати
звітність значно допомагає у процесі розширення прав та можливостей. Відтак, дуже
важливим є забезпечення членам групи максимальної підтримки для посилення
потенціалу проектного менеджменту та бюджетування.

Етап 3. Створення та початок діяльності робочих груп із громадської безпеки
Рішення про створення робочих груп із громадської безпеки (РГГБ) може бути прийнятим на
Форумі місцевого розвитку або ініційоване організацією-партнером програми на засіданні
громадської ради. У будь-якому випадку надзвичайно важливо, щоб вони включали представників
різноманітних груп і репрезентували всю громаду, у тому числі найбільш вразливих її членів. Склад
групи є важливим, оскільки через цей інструмент громада може колективно виявляти та
вирішувати свої власні потреби в безпеці та розвитку. Він має визначатися на основі постійних
консультацій із місцевими партнерами, членами громади і переглядатися у процесі здійснення
оцінки зацікавлених осіб, щоб забезпечити інклюзивність процесу мобілізації громади.
Процес формування та скликання РГГБ є
настільки ж важливим, як і подальші дії, які вона
виконує. Групи повинні активно працювати над
ідентифікацією проблем та впливом на динаміку
конфлікту шляхом створення нейтрального
простору
для
діалогу
між
потенційно
розділеними секторами спільноти та між
громадою та постачальниками послуг безпеки.
Чим більш різноманітними є зв'язки, створені
через РГГБ, тим більший потенціал вони мають
для розвитку соціальної згуртованості, довірчих
відносин між різними сегментами у громаді.
Разом із цим треба вжити заходів, щоб уникнути
загострення
існуючої
напруженості
чи
виникнення нових конфліктів. Надзвичайно
важливим з точки зору ефективності вирішення
проблем, хоча подекуди це виявляється
складним завданням, є включення до складу
робочої групи представників поліції та інших
постачальників послуг із безпеки в громаді.

Основні результати, яких потрібно
досягнути на третьому етапі:
• Прийнято колегіальне рішення про
створення робочої групи із громадської
безпеки, а також щодо її складу, завдань
та повноважень
• Створено безпечний простір/ погоджене місце регулярних зустрічей РГГБ
та можливих підгруп у її складі, де члени
можуть вільно висловлювати свої потреби, обирати пріоритети і напрацьовувати рішення.
• РГГБ на консенсусній основі визначила
свою структуру, порядок роботи, графік
зустрічей та спланувала діяльність на
найближчий період
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Ще більш складним, але не менш
важливим завданням з точки зору
мобілізації
громади
є
включення
представників маргінальних та вразливих
груп, якими часто є люди з інвалідністю,
внутрішньо
переміщені
особи,
представники
національних
меншин
(наприклад, роми).
З досвіду діяльності ПРООН на сході
України, список учасників РГГБ включає,
але не обмежується представниками
нижче наведених сегментів громади, який
набуває своєї унікальності залежно від
контексту конкертної громади:

Зустріч Робочої групи з громадської безпеки
(Луганська обл.)
Фото: ПРООН в Україні

Усі соціальні групи в межах громади, включаючи найбільш вразливі, які отримують реальну
можливість бути почутими у висловленні своїх потреб у безпеці
Поліція або інші постачальники послуг із безпеки, такі як військові, приватні охоронні
підприємства, прикордонники, групи сусідської чи громадської варти і т. д.
Місцеві органи влади та самоврядування, які можуть підтримати рішення робочої групи з
громадської безпеки як частину більш широких стратегій, спрямованих на підвищення рівня
безпеки в регіоні, наприклад, включення її у місцеві стратегії безпеки та запобігання
злочинності
Заклади систем освіти, культури, охорони здоров’я, соціальні служби, інші заклади соціальної
інфраструктури громади, які беруть участь в ухваленні рішень та привносять своє бачення
пріоритетів проблем із громадської безпеки, відповідаючи на потреби громадян
Організації громадянського суспільства, які можуть допомогти в реалізації програм, надавати
доступ громадам та поширювати рішення РГГБ на більш широку аудиторію
Лідери громад, які є дуже впливовими і також можуть допомогти забезпечити участь членів
громади
Донори, які забезпечать фінансову підтримку ініціатив громад, а також підзвітність та
оперативність органів місцевого самоврядування та надавачів послуг із безпеки, допомагаючи
у розвитку громадянського суспільства та надаючи підтримку в запобіганні конфліктам або
постконфліктному примиренні.
Нижче наводимо орієнтовний перелік завдань для РГГБ з досвіду роботи ПРООН у програмі
відновлення та розбудови миру77 :
обговорювати діяльність поліції, визначати поточні проблеми безпеки та розробляти найбільш
ефективні та придатні способи засоби їх вирішення;
проводити дослідження/аналіз проблем уразливих груп, жертв гендерно-обумовленого
насильства та інших проблем, пов’язаних з громадською безпекою;
вивчати та обговорювати статистичні дані про заходи, спрямовані на виявлення, запобігання та
припинення кримінальних правопорушень, що здійснюються на території громади;
розробляти та затверджувати спільні проекти щодо взаємодії поліції та громади;
підтримувати взаємодію між поліцією та членами Бюро з наданням безоплатної правової
допомоги;
проводити та координувати громадські заходи з розповсюдження інформації з питань,
пов'язаних з безпекою та наданням безкоштовної правової допомоги серед населення;
ухвалювати рішення щодо вирішення проблем безпеки громади, а також посилювати
спроможності постачальників послуг безпеки (поліція, державна служба з надзвичайних
ситуацій, державна міграційна служба, державна прикордонна служба, правоохоронні органи
та ін.):
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надавати розроблені рекомендації щодо усунення умов незахищеності та підвищення
спроможності як постачальників послуг безпеки, так і громади до відповідних державних
установ та юридичних осіб приватного сектору;
здійснювати оцінку та обговорення щорічного звіту територіального управління поліції після
його публікації на веб-сайті
брати участь у засіданнях (круглих столах та ін.), організованих органами державної влади або
органами місцевого самоврядування, представляючи інтереси громади у питаннях безпеки.
ІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Saferworld Південна Осетія – погоджені ролі робочої групи з громадської безпеки
«Громада погодила, що РГГБ буде:
• Діяти як контактна точка з питань громадської безпеки: між громадою і партнерами
програми; між індивідуальними членами громади; а також між громадою і
постачальниками послуг із безпеки
• Виступати центром підтримки, пропонованої програмою, що прагне зміцнити
спроможність громади працювати над питаннями безпеки через РГГБ шляхом надання
тренінгів, підтримки та консультацій
• Допомагати організувати (і, можливо, очолювати) зустрічі з постачальниками послуг
безпеки
• Переглядати, формувати та надавати інформацію щодо громадської безпеки
• Представляти інтереси та пріоритети всіх груп у межах громади, включаючи вразливі
або виключені групи
• Фасилітувати процес мобілізації для громадської безпеки, включаючи аналіз конфлікту,
визначення пріоритетів, планування дій та оцінку
• Здійснювати моніторинг виконання планів та оцінку успіху
Обмінюватися отриманим досвідом з іншими громадами чи РГГБ» 78 .

Одним із перших спільних завдань для робочої групи з громадської безпеки має стати створення
профілю громади, який би включав історичний та соціально-економічний контексти,
соціально-демографічну інформацію, кількісний і якісний склад громади, у тому числі з
визначенням основних вразливих груп та зацікавлених сторін, зокрема, й інформацію про діючі у
громаді ініціативні групи і громадські організації. На наступних етапах профіль доповнюється
висвітленням основних проблем у сфері громадської безпеки у баченні громади, а також
розробленим робочою групою планом діяльності. Детальніше про профіль громади як інструмент
мобілізації – див. зміст етапу 4 та Додаток.
РИЗИКИ ТА ВАЖЛИВІ ПОРАДИ

• Дуже важливо, щоб усі зацікавлені сектори і групи у громаді були представлені у
робочій групі з громадської безпеки. При цьому важливим є збереження паритетності у
відносинах, коли, наприклад, голос представника влади не перекриває усі інші думки та
бачення. Для цього треба відпрацювати механізм ухвалення спільних рішень – на основі
відкритого чи закритого голосування, з урахуванням потреб найменш захищених і
нечисельних груп у громаді.

77 Draft Regulation for Community Security Working Group of LDF. Community Security and Social Cohesion component of RPP, UNDP, Ukraine
78 Community Security Handbook // Will Bennett and others. Saferworld report . April 2014. – p. 23
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• Не припустимою є також ситуація, коли одна людина говорить «за всіх», від імені цілої
громади: «Як ми усі знаємо…», «Ніхто не буде сперечатися із загально визнаним фактом…»,
«Усі прекрасно розуміють, що…» і т.п. Такі знеособлені вирази дуже часто
використовуються для прикриття необґрунтованості тверджень при лобіюванні інтересів
вузько спрямованих груп. Варто виробити правила зустрічей, що передбачатимуть
використання аргументації з опорою на проведені дослідження, конкретні приклади з
життя, фото та відеодокази тощо.

• Ще один ризик ховається у формуванні надмірно високих очікувань. У найбільш
вразливих спільнотах досить поширений стереотип про те, що якщо представник
міжнародних організацій «іззовні» починає говорити про розвиток спільноти і вирішення
проблем, то він також знайде і рішення проблем. Тому у процесі створення робочих груп
із громадської безпеки, під час складання профілю спільноти слід твердо дотримуватися
правозахисного підходу і підкреслювати, що рішення повинні виходити від громади. З
початку взаємодії з членами громади мобілізатор має забезпечити розуміння того, що його
роль полягає тільки в посередництві та фасилітації.

Етап 4. Ідентифікація потреб із громадської безпеки і визначення пріоритетів
На цьому етапі громада визначає та оцінює проблеми, які, з точки зору її членів, впливають на
безпеку. Члени РГГБ, представники широкої громадськості та основних зацікавлених сторін,
включаючи постачальників послуг безпеки, мають залучатися до процесу виявлення основних
джерел незахищеності. Методами оцінки можуть бути складання профілів громад, усні та письмові
опитування, онлайн-дослідження у соціальних мережах, інтерв’ю з експертами, дискусії у
фокус-групах, а також поєднання цих інструментів.
Зручним у використанні та надійним зарекомендував себе метод дискусій у фокус-групах. Разом із
цим може виникнути потреба проводити більш глибокі обговорення з окремими групами або
особами, які потім включаються в комплексну оцінку проблем громади. Часто такі обговорення
стають першою можливістю для громади висловити своє бачення проблем громадської безпеки.
Мобілізатори та відповідальні лідери повинні постійно стежити, як процес обговорення впливає на
існуючі розбіжності чи причини конфліктів. До кінця дискусій слід скласти список найбільш
актуальних проблем безпеки спільноти, а також зібрати інформацію про їх причини.

Основні результати, яких потрібно досягнути на четвертому етапі:
• Розроблено методологію оцінки проблем громади щодо безпеки та соціальної
згуртованості
• Забезпечено репрезентативність вибірки для проведення оцінки, яка має відображати
реальну структуру громади, включаючи представників найбільш вразливих груп
• Здійснено комплексний аналіз проблем громадської безпеки та їх причин на основі
поєднання різних перспектив
• Визначено пріоритетність проблем та потреб громади у процесі спільного обговорення
• Створено, погоджено та оприлюднено профіль громади, його зміст доведено до відома як
громади, так і органів влади, місцевого самоврядування та усіх зацікавлених сторін

Дизайн оцінки потреб громадської безпеки за змістом та інструментами залежить від характеру
програми та контексту громади. Наприклад, для однієї громади більш актуальними є питання
відсутності взаємодії із поліцією, для іншої – неналежний рівень освітлення вулиць у темний час
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доби чи дрібні крадіжки, на які не звертає
увага поліція, не вважаючи їх «серйозними»
злочинами. Формулювання питань та інструменти, що використовуються, також обираються залежно від рівня освіти місцевих
жителів та інших зацікавлених сторін. Тим не
менше спільними складовими частинами
комплексної оцінки потреб громадської
безпеки можуть бути групи питань, наведених у таблиці «Оцінювання потреб громадської безпеки і соціальної згуртованості».
Спільне обговорення цих сфер дозволяє
членам громади обмінятися баченням
питань безпеки між собою та з представни-

Обговорення проблем та встановлення пріоритетів
мешканцями громад Донецької області
Фото: ПРООН в Україні

ками відповідальних установ. Це дозволяє громадам зрозуміти та впливати на основні причини
небезпеки, а не просто працювати із поверхневими проблемами.
Виявивши проблеми, громади повинні намагатися встановити пріоритетність своїх найбільш
нагальних потреб. Вони мають відображати спільні інтереси громадян та постачальників послуг
безпеки. Цей процес є надзвичайно чутливим, він може посилити існуючі негативні настрої, тому
роль мобілізаторів полягає у сприянні встановленню пріоритетів, перш за все, підкреслюючи
спільні інтереси учасників. Таке спільне визначення пріоритетів може стати здоровим підґрунтям
для майбутніх процесів ухвалення рішень у сфері громадської безпеки.
ІЗ ПРАКТИКИ МОБІЛІЗАЦІЇ
Оцінювання потреб громадської безпеки і соціальної згуртованості79
З’ясування контексту
Які історичні, політичні, економічні, соціальні, культурні, демографічні та екологічні
передумови визначають загальний контекст цієї громади?
Визначення проблем у безпеці
Наскільки безпечною є ваша громада? Що становить найбільші три загрози захисту та
безпеціу вашій громаді? З якими конкретними загрозами щодо безпеки ви стикаєтесь? А
жінки і діти? Чи існують конкретні загрози, з якими стикаються етнічні меншини або члени
окремої політичної групи? Чи можете ви позначити безпечні і небезпечні місця у своїй
громаді?
Наскільки легко дістати зброю? Чи є у вас та вашої громади доступ до води, землі та їжі?
Скільки випадків насильства ви особисто бачили упродовж останнього року?
Аналіз причин проблем безпеки
Які поверхневі причини небезпеки, що є приводом для виникнення конфлікту? Що є
глибшими причинами небезпеки на різних рівнях?
Надання послуг
Які державні установи надають послуги із безпеки та правосуддя у вашій громаді?
Яку якість мають ці послуги? Хто убезпечує та захищає вас у вашій громаді? Хто вирішує
конфлікти? Наскільки державні установи сприйнятливі до потреб громади? Наскільки ви
довіряєте поліції у розслідуванні злочинів у вашій громаді? Наскільки ви довіряєте судовій
владі? Якою мірою члени громади мають доступ до правосуддя? Чи надають правосуддя
людям у різний спосіб, залежно від їх статі, віку, етнічної приналежності чи прибутків?

79 Адаптовано з: Громадська безпека та соціальна згуртованість: на шляху до здійснення підходу ПРООН// Бюро із запобіганн я кризам та
відновлення. Програма розвитку ООН. Грудень 2009, с.33
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Колективна ефективність
Якби ви стали свідком випадку насильства, чи повідомили б ви про це, і, якщо так, то кому?
Наскільки ймовірно, що інші члени вашої громади зробили б що-небудь для посилення
громадської безпеки? Хто або що є рушійною силою миру та безпеки у вашій громаді? До
яких соціальних структур або установ ви належите?
Згуртованість
Чи є ваша місцевість місцем, де люди з різним соціальним контекстом живуть у злагоді?
Які фактори заважають людям жити у злагоді? Чи мають люди та групи вашої громади
одностайну думку щодо того, з якими проблемами стикається ваша громада та як їх слід
вирішувати? Чи відчуваєте ви приналежність до своєї громади? Що об’єднує або розділяє
вашу громаду?

Результати оцінки потреб громади мають знайти відображення у профілі громади. Профіль треба
складати у стандартизованій формі, у якості стислого, але змістовного робочого документа, який
носить практичний характер. Він може використовуватися всіма зацікавленими сторонами
(чиновниками влади, членами громади, центральними державними органами, групами
громадянського суспільства, співробітниками міжнародних програм та ін.) як в процесі розробки
плану місцевого розвитку, так і для моніторингу і оцінки змін у сфері проблем, пов'язаних з
дотриманням прав людини. Він повинен включати стандартизований аналіз проблем дотримання
прав людини, а також містити думки і позиції самих членів громади, особливо з найбільш уразливих
груп.
Кінцевий документ повинен містити як кількісні, так і якісні дані, сформовані на партисипативній
основі, зокрема: складання профілю громади необхідно проводити так, щоб члени громади
відчували зацікавленість і відповідальність за участь у цьому процесі (розуміли, що це не ще один
формальний документ); члени громади повинні визнавати важливість ухвалення рішень на основі
даних, що відображують реальні потреби, визначені громадою, і наявності відповідних показників
для вимірювання прогресу.
Поряд із аналізом статистичних даних, інтерв’ю та опитуваннями на цьому етапі доцільним є
залучення членів РГГБ до таких партисипативних методів, як картування громади, SWOT-аналіз,
аналіз стейкхолдерів, Дерево проблем, Дерево цілей, діаграми Венна та ін. (детальніше про
інструменти – див. Додаток).
РИЗИКИ ТА ВАЖЛИВІ ПОРАДИ

• Дуже важливо, щоб збір інформації здійснювався за безпосередньої участі представників різних груп у громаді і максимально прозоро. Учасники зустрічей повинні бути повністю обізнані щодо мети збору даних і мають почуватися комфортно. Ведення будь-яких
записів має узгоджуватися, і наприкінці інтерв'ю/зустрічі учасники можуть подивитися
нотатки. Усі респонденти повинні також знати, що результати збору відомостей є загальною власністю всіх учасників програми і будуть представлені та обговорені на наступному
етапі мобілізації. Інформацію, надану конфіденційно, розголошувати не можна.

• Як правило, проблеми громадської безпеки є комплексними, складними і отже вимагають
комплексних і складних рішень, які є ресурсозатратними, а результат – не завжди швидким та очевидним. Ризик, відтак, полягає у можливій втраті ініціативи внаслідок усвідомлення складності завдань. Тому, встановлюючи пріоритети, варто зберігати реалістичний
підхід та, можливо, ділити складні завдання на декілька простіших, просуваючись уперед
невеликими кроками, але з кожним етапом набуваючи усе більшої впевненості, розширюючи свої права та можливості.
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• Є проблеми, про які «не прийнято говорити» перед сторонніми людьми, як то домашнє
насильство чи проблеми психічного здоров’я, спричинені участю у військових діях. Саме
тому важливим є поєднання методів оцінки: групових та індивідуальних, усних та
письмових, забезпечуючи конфіденційність викладених думок та ідей.

Етап 5. Планування діяльності
Продовженням етапу визначення пріоритетів є планування дій – процес, за допомогою якого члени
громади, місцева влада, працівники системи безпеки/правосуддя, інших зацікавлених сторін
формулюють свої цілі, дії, розподіляють ролі та відповідальність для вирішення питань безпеки,
яким вони надають перевагу. Спільна відповідальність полягає в розробці РГГБ документу, який
чітко окреслює план дій для реалістичних і досяжних заходів і приносить видимі результати.
Громади самостійно визначають власні критерії того, як саме мають виглядати успішні зміни, відтак,
план діяльності має бути зрозумілим і доступним для усіх зацікавлених сторін, а також відображати
спільні, поділені погляди представників різних сегментів громади. План дій належить громаді, він
повинен спиратися на існуючі можливості та ресурси, а хід виконання – бути підзвітним тій же
громаді.
План дій має включати твердження про здійсненні, обмежені у часі заходи, з чітким розподілом
відповідальності за їх виконання між партнерами та зацікавленими сторонами. Активності та
заходи, які можуть бути включені, практично не обмежуються, якщо вони є реальними в рамках
можливостей та ресурсів, доступних зацікавленим сторонам та їх мережам: проекти з адвокації,
діалоги, події, акції, тренінги чи інфраструктурні роботи – це далеко не повний вибір можливих
варіантів.
Поступово плани дій повинні передбачати
більш високий рівень впливу, спираючись на
різноманітні сильні сторони, мережі та
можливості членів РГГБ та інших ключових
зацікавлених
сторін.
Наприклад,
вони
передбачають
залучення
інших
НУО,
громадських груп та ОГС, бізнесових
структур чи гілок влади, щоб вплинути на
причини
незахищеності,
як
спосіб
забезпечити
максимальну
реалізацію
підходу громадської безпеки і соціальної
згуртованості.
Планування діяльності також є початком
процесу моніторингу та оцінки. У рамках
плану дій громади всі зацікавлені сторони
повинні узгоджувати критерії успіху та
встановлювати певні показники, які слід
постійно контролювати.

Основні результати, яких потрібно
досягнути на п’ятому етапі:
• Розроблений РГГБ план діяльності
відповідає спільному баченню та включає, щонайменш, наступне:
- чітке формулювання проблеми
- погодженні кроки у відповідь на
проблему
- розподіл завдань між конкретними
виконавцями
- цілі та індикатори успіху
- часові межі та строки контролю за
виконанням.
• План діяльності є реалістичним
та досяжним, а також переважно ґрунтується на внутрішніх ресурсах громади.

РИЗИКИ ТА ВАЖЛИВІ ПОРАДИ

• Найважливішим критерієм належного плану дій є спроможність громади реалізувати
його, а відтак, планування повинно співпадати з реальними можливостями РГГБ. У тих контекстах, де можливості є слабкими, починати треба з невеликих ініціатив, які ґрунтуються
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на місцевих ресурсах, з акцентом на тих результатах, яких можна досягнути шляхом спільних, узгоджених дій самої громади. Орієнтація виключно на донорські кошти не створить
необхідного мобілізаційного ефекту.

• Важливо також тримати баланс між «простими» завданнями, які легко виконати за
короткий проміжок часу і з невеликими ресурсами, та «складними», що потребують
декількох етапів та значних витрат, включаючи донорські кошти. Перші своїми швидкими
результатами підтримують мотивацію громади, другі – демонструють силу згуртованості та
визначають сталість результатів.

Етап 6. Впровадження плану дій, підтримка проектних ініціатив
Перехід від планування до дій може стати складним завданням для громад, особливо спочатку:
варто враховувати час, що буде витрачений на процес пристосування зацікавлених сторін до
незнайомої ситуації, коли вони взяли на себе частку колективної відповідальності за підвищення
безпеки. Безперервне залучення партнерів та регулярний моніторинг діяльності і результатів
можуть допомогти створити та зберегти імпульс для повної реалізації запланованого.
План дій надає «дорожню карту» для громади і служить своєрідним контрактом, що зобов'язує
громаду, владні структури та постачальників послуг із безпеки працювати разом. «Дорожня карта»
передбачає невеликі кроки, які поступово обумовлюють накопичення громадою досвіду у
вирішенні проблем безпеки.
Члени спільноти повинні розпочати практичні кроки для вирішення проблем, які вони визначили.
Для того, щоб зберегти динаміку, робочим групам корисно регулярно проводити зустрічі та
звітувати про свої заходи та результати, а також узгоджувати наступні кроки.
Надзвичайно важливою є участь представників
влади, офіційних представників поліції та інших
надавачів послуг із безпеки, які у такий спосіб
демонструють свою прихильність процесу
мобілізації, а також забезпечують підтримку
відповідних структур у громаді.
Якщо програмою передбачений грантовий компонент, може бути оголошений конкурс проектних ініціатив, пріоритети якого відповідають
конкретним завданням плану (програми) діяльності. Важливим досягненням робочої групи з
громадської безпеки стане домовленість із органами місцевої влади та самоврядування про
співфінансування проектних ініціатив.
При цьому активне втручання мобілізаторів
програми має поступово зменшуватися, обмежуючись консультаціями і підтримкою. Основна
роль у розробці та впровадженні проектних
ініціатив належить ініціативним групам та
організаціям
громадянського
суспільства.
Досвід демонструє, що ініціативні групи у
громаді можуть потребувати також додаткового
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Основні результати, яких потрібно
досягнути на шостому етапі:
• Громада покроково впроваджує план
дій в життя, нарощуючи потенціал із
кожним наступним проектом
• Зустрічі робочих груп із громадської
безпеки відбуваються на регулярній
основі з метою моніторингу реалізації
запланованого та формулювання і розгляду нових громадських ініціатив
• Конкурс проектних ініціатив (за наявності бюджету) ґрунтується на пріоритетних потребах конкретної громади,
тобто відбувається в рамках плану
діяльності
• Впровадження плану здійснюється у
тісній взаємодії усіх зацікавлених
сторін та з поступовим залученням
нових партнерів. У такий спосіб відбувається зміцнення та розширення
мережі партнерських зв’язків у громаді

навчання із розробки та управління проектами, моніторингу та оцінки (детальніше – див. етап 7),
адвокації.
Шлях, який проходить ініціативна група/ОГС у процесі розробки та впровадження проекту,
самостійність групи у виконанні завдань проекту, здатність до самоорганізації – важливі показники
успішності процесу мобілізації громади, які доповнюються додатковими видами діяльності та
ініціативами, що здійснюються за рахунок мобілізованих внутрішніх ресурсів.
Мобілізатори виконують функції заохочення та конструктивної критики, нагадуючи членам
ініціативних груп/ОГС, що їх успіх та організаційний розвиток залежатиме від наступних чинників:
вміння використовувати досвід, отриманий при реалізації проекту, для розробки майбутніх дій;
наявності необхідних знань та навичок мобілізації ресурсів для здійснення майбутньої
діяльності;
згуртованості групи та залученості до процесу усіх членів, оскільки це надасть можливість
кожному отримати користь від процесу розробки і реалізації заходів.
Робочі групи з громадської безпеки та проектні групи на цьому етапі можуть потребувати
підтримки та супервізії з боку більш досвідчених консультантів – представників партнерських ОГС
або зовнішніх експертів із мобілізації громад. Ця підтримка допомагає групі залишатися
умотивованою та діяти більш ефективно.
Підтримка прозорості шляхом публічного обміну планами дій, результатами проектів та
фінансовою звітністю може сприяти формуванню більш широкої громадської та інституційної
довіри до діяльності робочої групи із громадської безпеки.

Голова Білокуракинської районної громадської організації інвалідів «Святителя Луки»
(Луганська область) Вячеслав Ківшарь ділиться досвідом упровадження проекту
«Консультативний офіс «Справедливість», підтриманого ПРООН:
«Наш район переважно сільськогосподарський, в ньому мешкають 13 500 осіб, у тому
числі внутрішньо переміщених осіб – 3,5 тис.; люди старші 65 років становлять 5,1 тис.;
безробітні – 840 осіб, люди з інвалідністю – 1100 осіб. Це велика кількість людей, які
потребують правової та психологічної допомоги.
Метою нашого проекту було наблизити правосуддя до людей, висвітлювати приховані
проблеми людей з інвалідністю, почати діалог із владою. Ми надаємо правову, методичну і
психологічну допомогу. З метою наближення правосуддя до людей нами проводилися
консультації для вразливих верств населення в офісі громадської організації. У співпраці з
Центром безоплатної вторинної правової допомоги, з яким укладено меморандум про
співробітництво, проводимо спільні зустрічі та прийоми, у тому числі виїзні. Організуємо
круглі столи для людей з інвалідністю, пояснюємо діюче законодавство та їх права,
ділимося нашим досвідом та напрацюваннями…
…Ми сприяємо також налагодженню діалогу людей з інвалідністю і влади у нестандартний
спосіб – через спорт. Під час своїх заходів ми об’єднуємо сім’ї, де є діти з інвалідністю, а
також ті, де діти – здорові, і проводимо спортивні заходи, під час яких пояснюємо їх права
та обов’язки. Крім того, на ці заходи ми запрошуємо представників усіх соціальних служб.
Спільно змагаються державні службовці і люди з інвалідністю. Таким чином, зтирається
грань між чиновником і людиною з інвалідністю. Люди, які представляють владу, краще
розуміють людей з інвалідністю і починається діалог…
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…Що таке «Справедливість» у нашому
розумінні? Ми надали більше 100
консультацій за неповний рік, провели
спільні заходи, круглі столи, результати
яких опублікували в місцевій пресі та
соціальних
мережах.
Ми
робимо
проблеми вразливих людей видимими для
влади і громади, і у такий спосіб
наближуємо правосуддя до людей…»
інклюзивні спортивні змагання, організовані ГО
«Святителя Луки» (смт Білокуракіне, Луганська
обл.)
Фото: ПРООН в Україні

РИЗИКИ ТА ВАЖЛИВІ ПОРАДИ

• Оскільки етапи оцінки потреб, планування та активної діяльності із досягнення змін
розділені між собою часовими проміжками, на практиці процес не відбуватиметься лінійно
і без проблем. Потрібно бути готовим до неврахованих перешкод (наприклад, інфляція чи
кадрові зміни, відсутність необхідного обладнання, складність бюрократичних процедур,
відставання від графіку робіт тощо) та пластичними у процесі їх вирішення.

• Очевидним ризиком на цьому етапі є те, що будь-яка діяльність сама по собі може
завершитися невдачею через нестачу ресурсів, неналежне планування чи нестачу
технічних знань чи вмінь. Не зазнає невдач той, хто нічого не робить, і завдання
мобілізатора на цьому етапі полягає в тому, щоб в такі моменти опрацьовувати помилки
разом з членами групи, щоб винести важливі уроки для майбутнього та стати сильнішими.

• Ще однією можливою проблемою, пов’язаною із часом, є демотивація громадян. Якщо
час минає, а проблеми залишаються невирішеними, існує ризик зневіри і втрати
активності. У цьому питанні допоможе сформоване на етапі розбудови спроможностей
усвідомлене розуміння того, що комплексні проблеми не мають простих і швидких рішень.
Підкреслення ролі невеликих, але важливих успіхів на кожному етапі та ролі самої
громади у досягненні цих змін допомагає підтримувати людей вмотивованими.

Етап 7. Моніторинг і оцінка: аналізуємо досягнуті зміни
Значення моніторингу та оцінки у мобілізаційному циклі складно переоцінити, оскільки вони дають
можливість не тільки зрозуміти, наскільки вдалося досягти запланованого, але і винести та
проаналізувати уроки із історій «успіху» та «неуспіху», однаково важливі для подальшої
діяльності.
Цей етап також дозволяє переоцінити свої спроможності, що зросли за період, замислитися над
новими та більш складними завданнями або сприяти використанню підходів та уроків іншими
громадами, виходити на регіональний та національний рівні. Це означає, що моніторинг та оцінка
також мають відбуватися за участі усіх зацікавлених сторін та бенефіціаріїв.
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Регулярний моніторинг за участю громади та
оцінка змін, а також вивчення того, що
працює, – у центрі процесу мобілізації у
підході ГБСЗ. На кожному з описаних вище
етапів – створення і підтримка діяльності
РГГБ, визначення потреб та можливостей,
оцінка пріоритетів та створення планів –
важливо залишати час і приділяти увагу тому,
як сама громада буде стежити за змінами і
вимірювати власний успіх.
Показники
діяльності
повинні
давати
відповідь на запитання: що вказує на те, що ми
дотримуємося плану? Зокрема, як ми
дізнаємося про те, що:
діяльність або завдання виконане?
завдання виконано якісно, на належному
рівні?
заплановане виконано вчасно?
діяльність була здійснена в рамках
бюджету?
усі бажаючі взяти участь мали таку
можливість?
Як було описано на попередніх етапах,
громади
працюють
із
партнерськими
організаціями,
щоб
визначити
власні
пріоритети, підготувати план дій, виробити
бачення цілей та змін, яких вони хочуть
досягти. Не менш важливим завданням є
допомогти сформувати адекватні способи
оцінки власної діяльності та усвідомити
критерії досягнення успіху.

Основні результати, яких потрібно
досягнути на сьомому етапі:
• Існує зрозуміла та прийнята усіма партнерами система моніторингу та оцінки,
що дозволяє вимірювати відповідність і
своєчасність результатів запланованому
• На кожному з етапів розроблено систему показників, які дозволяють визначитись, чи просувається громада вперед
до намічених цілей
• РГГБ звітує перед громадою про хід
виконання плану та отримані результати
• Здійснюється спільна оцінка та аналіз
досягнутих змін – як кількісних, так і
якісних

Звітування відповідальних членів робочої групи про
хід виконання плану діяльності (Луганська обл.)
Фото: ПРООН в Україні

Оцінюючи зміни, варто брати до уваги як кількісні, так і якісні показники; результати «видимі»,
конкретні, а також «невидимі», які стосуються більшою мірою змін у ставленнях та характері
відносин:
безпосередні зміни, які стосуються «видимих» конкретних речей, таких як, наприклад,
освітлення вулиць на небезпечних ділянках, створення «безпекових зупинок», більш
ефективний спосіб патрулювання чи започаткування роботи громадського патруля,
встановлення камер відеоспостереження у школі тощо. Це відчутний та виразний результат
діяльності, який легко вимірюється;
зміни у сприйнятті громадою себе, свого потенціалу та можливостей, рівня згуртованості,
власної ролі у процесі ухвалення рішень, а також бажанні і готовності діяти далі, розширювати
свою зону впливу;
процеси інклюзії, коли активізуються і стають видимими проблеми вразливих та непомітних
груп, таких як: внутрішньо переміщені жінки, люди літнього віку, люди з інвалідністю чи молодь,
групи ризику;
зміни у відносинах, що включає, наприклад, улагодження конфлікту всередині чи між
громадами (відносини між спільнотою ВПО і місцевими жителями); якісно новий характер
відносин між громадянами і владними структурами, покращення взаєморозуміння між
поліцією/військовими і громадою. Ці відносини є ключовими у підході ГБСЗ, а відтак, важливим
є як розуміння того, що саме змінилося, так і можливості у закріпленні цієї зміни, досягненні
сталого результату;
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зміни у практиках діяльності, поведінці
осіб, відповідальних за надання послуг із
безпеки, представників влади і самих
громадян,
усвідомлення
поділеної
відповідальності за громадську безпеку
у своїй громаді;
зміни у загальному відчутті і сприйнятті
громадою контексту, в якому вони
живуть:
Чи
почуваються
люди
безпечніше?
Чи
менше
стало
правопорушень?
Чи
більше
люди
довіряють владі? Чи краще влада реагує
на звернення громадян? Чи реально
відчувають залучені сторони (місцева
влада, громадяни, поліція) партнерство?
зміни у гендерних відносинах, а також
створення безпечнішого середовища
для того, щоб мати справу із складними
проблемами,
такими
як
гендерно-обумовлене
насильство
(наприклад, проблема із замовчуваної
стала обговорюваною, або взагалі було
визнане те, що вона існує)80.

Із інтерв’ю з учасниками регіонального
форуму
з
громадської
безпеки
і
соціальної згуртованості у Донецькій та
Луганській областях:
Учасник робочої групи з громадської
безпеки (м. Біловодськ, Луганська обл.):
«Успіхом діяльності робочої групи з
безпеки вважаю те, що налагоджено
діалог громади із місцевою поліцією.
Поліцейський регулярно з’являється на
зустрічі, звітує, відповідає на запитання,
чує проблеми людей. Тобто реально
працюють правові механізми».
Ініціаторка адвокаційного проекту щодо
прав людей з інвалідністю (м. Миколаївка):
«Відбулася якісна зміна відносин із
місцевою владою. Раніше ми запрошували
представників влади взяти участь у наших
заходах, а тепер нас запрошують вони. Це
наш успіх на даному етапі».

РИЗИКИ ТА ВАЖЛИВІ ПОРАДИ

• Дуже часто процесам моніторингу та оцінки не приділяється належної уваги. Громада
може сприймати це як зовнішню оцінку власної діяльності або як активність, що потрібна
тільки донорам та зовнішнім експертам для формального звітування.

• Важливо усвідомлювати, що регулярне здійснення моніторингу, оцінки і звітування
перед громадою про хід виконання плану – важливий чинник успішності втручання,
оскільки забезпечує прозорість і підзвітність процесам мобілізації, впливаючи тим самим
на підсилення довіри до діяльності РГГБ. Більше того, здійснення моніторингу та оцінки на
партисипативній основі, із залученням самої громади там, де тільки це можливо, –надійний
спосіб підтримки мотивації участі, а також перерозподілу влади і відповідальності у
громаді.

• При проведенні моніторингу та оцінки важливо дотримуватися принципу «не завдай
шкоди», оскільки отримана та оприлюднена інформація негативного змісту може
зруйнувати складно встановлені партнерські відносини чи посилити конфлікт у громаді.

• У процесі збору, аналізу та презентації отриманих даних необхідно прагнути до
збалансованого представництва усіх потенційно вразливих чи маргіналізованих груп.
Необхідно приділяти увагу існуючим у суспільстві відмінностям та нерівності, пов’язаним зі
статтю, віком, етнічною приналежністю, сексуальною орієнтацією, фізичними та
інтелектуальними здібностями, релігією чи соціально-економічним станом.

80 Адаптовано за: Community Security Handbook // Will Bennett and others. Saferworld report . April 2014., p. 38.
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Етап 8. Відзначення успіхів та поширення досвіду
Після успішної реалізації проекту або плану
дій надзвичайно важливими є заходи, мета
яких – підведення підсумків, рефлексія зробленого і набутого, а також відзначення
успіхів і святкування. Такі події заохочують
людей працювати, зміцнюють почуття згуртованості у громаді, а також підтримують
мотивацію і мобілізованість. Крім цього,
визнання досягнень сприяє сталості та
дозволяє тим, хто вперше відіграв провідну
роль, можливість відчути і продемонструвати гордість своїм внеском.

Основні результати, яких потрібно
досягти на восьмому етапі:
• Підсумкові заходи і святкові церемонії
є інклюзивними, відкритими, забезпечують участь усіх партнерів та зацікавлених сторін, підсилюють мотивацію учасників і заохочують продовження та
поширення роботи із мобілізації
• Робочі групи із громадської безпеки та
ініціативні проектні групи з різних
громад обмінюються досвідом, обговорюють проблемні питання, поширюють
свій досвід у соціальних мережах, засобах масової інформації, презентують
свої досягнення на спільних заходах
• Громада усвідомлює свій результат,
підвищення спроможностей, відкрита
до обміну досвідом, організації візитів,
спілкування із пресою та заохочує процеси мобілізації у сусідніх громадах

Підсумкові заходи і святкові церемонії – це
можливість зробити успіхи програми чи проекту публічними (наприклад, шляхом залучення представників ЗМІ, офіційних посадовців вищого рівня, представників сусідніх
громад), підвищити обізнаність громади у
питаннях розширення прав і можливостей, а
також ще раз підтвердити легітимність і
доцільність участі громади у вирішенні проблем безпеки. Формами роботи на цьому
етапі можуть бути прес-конференції, презентації, круглі столи, семінари із обміну досвідом, конференції, форуми, «відкриті простори», вуличні інтерактиви чи святкові акції.
Святкові церемонії – це також гарна нагода висловити вдячність партнерам, найбільш активним
учасникам, спонсорам – усім, хто на різних етапах долучився до реалізації плану, програми чи проекту. Демонстрація солідарності із членами громади на цьому етапі є важливим мотивуючим фактором, що заохочує до планування і втілення подальших кроків на якісно новому рівні.
Із аналітичного звіту за підсумками Регіонального форуму із громадської безпеки
та соціальної згуртованості в Донецькій і Луганській областях ( 27-29 листопада, 2017 р.
м. Святогірськ):
«…Форум об’єднав представників різних секторів у громаді – місцевої влади, ЗМІ, силових
структур, громадських активістів (членів як новостворених ініціативних груп, так і громадських організацій із досвідом), різних за віком, професією, ґендером, а також усвідомленням своїх можливостей у процесах розвитку громади. Така різноманітність учасників, з
одного боку, зумовлювала деякі труднощі в організації форуму, оскільки вимагала чутливості організаторів до можливих конфліктів, особливих потреб, індивідуальних бачень.
Водночас різноманітність та інклюзивність групи стала потужним ресурсом, що дозволило
продемонструвати силу взаємодії і координації, а також необхідності брати до уваги точку
зору кожного, коли йдеться про складні проблеми громадської безпеки і соціальної згуртованості.
Велика кількість позитивних практик, представлених партнерами програми у різноманітних напрямах роботи, викликала значний інтерес, створювала майданчики для обміну
досвідом, забезпечила живий діалог. Участь у форумі мешканців різних регіонів України
(Захід, Центр, Схід) підсилила центральну ідею соціальної згуртованості задля миру і порозуміння, а також сприяла руйнуванню стереотипів мешканців різних регіонів України один
щодо одного…»
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Поширення і обмін досвідом – невід’ємна складова циклічного процесу мобілізації громад на
кожному з його етапів. Організація візитів у громади-партнери, а також відвідування громад в інших
регіонах, що мають позитивні практики взаємодії громади і поліції, залучення маргінальних і
вразливих груп до процесів розвитку, зарекомендували себе надійним інструментом розширення
світогляду, руйнування стереотипів, підвищення толерантності й активізації участі.
Візити з обміну досвідом не тільки сприяють обміну успішними практиками, але і згуртовують їх
учасників, посилюючи мотивацію до подальшої громадської роботи. Взаємні візити членів робочих
груп із громадської безпеки Луганської, Донецької та Житомирської областей засвідчили, що попри
різний соціальний контекст існують схожі проблеми, а відтак, корисним виявився досвід їх
подолання.
РИЗИКИ ТА ВАЖЛИВІ ПОРАДИ

• Важливо, щоб на підсумкових заходах/святкуваннях кожен бажаючий отримав можливість висловитися і поділитися отриманим досвідом чи здобутками, а також поставити
запитання чи внести пропозицію щодо майбутніх планів. При цьому в центрі уваги має бути
саме громада і її досягнення, а не посадовці чи експерти, участь яких є важливою, але не
головною.

• Для забезпечення сталості досягнутих змін важливо підкреслювати, що мобілізація
громад є циклічним процесом, тому закінчення одного циклу є одночасно початком
наступного. Громада починає новий цикл, перебуваючи на якісно новому рівні своїх можливостей, а відтак, і завдання можуть бути більш складними і комплексними.

• Дуже важливо, щоб процес мобілізації громади підтримувався не тільки іззовні (зовнішніми експертами), але і з середини, місцевими лідерами, які, використовуючи інструменти
мобілізації, будуть підтримувати процес і після завершення програми. Відтак, посилення
спроможностей місцевих лідерів, їх навчання, делегування повноважень та підкреслення
ключової ролі у процесах мобілізації громади – ще один важливий аспект поширення
досвіду мобілізації громад.
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ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ ІСТОРІЙ МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД

5.1. МІСТО ДРУЖКІВКА: У ЦЕНТРІ УВАГИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ –
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ
Iсторична довідка і соціально-економічний контекст.
Дружківка – місто обласного значення на півночі Донецької
області України. Розташоване на злитті двох річок — Казенний
Торець і Кривий Торець, що в басейні Сіверського Донця. За
однією з версій, на злитті цих річок могла стояти козацька вишка,
що дала початок заселенню цих земель. Перша згадка про
Дружківку датується 1781 роком («Відомості про землі
Катеринославського намісництва»). За однією з легенд
засновником міста був козак Дружко, який заснував на території
Олексієво-Дружківки козацький пост приблизно у першій
половині сімнадцятого століття.
На перший погляд Дружківка – місто невелике, а насправді
його площа становить 4653 га. Вулиць Дружківка має 280.
Аби щодня побувати на одній вулиці, знадобиться майже
рік. Кожен район міста – Яковлівка, Гаврилівка, Донський,
Сурово, Молоково, Торецький та інші – має своє
неповторне обличчя. І ця неповторність відбивається у
прапорі та гербі міста. Золоте тло щита свідчить про
багатство ланів, силу, вірність та наполегливість у
досягненні поставлених цілей. Вилоподібна фігура
блакитного хреста символізує злиття двох річок в
околицях міста. Два козацькі списа та овальний щит –
данина славному історичному минулому міста – вказує на
те, що в давні часи в цих місцях стояв козацький пост.
Червоний колір овального щита уособлює символ любові,
мужності, сміливості. Зображення лелек говорить про те,
що мешканцям міста ці птахи приносять щастя та надію на
краще майбутнє. Гілки шипшини, які прикрашають герб,
указують на те, що у самому місті та в його околицях ця
рослина росте у великій кількості81.
81
На фото: пам’ятник козаку Дружко
Дружківка – багатогалузеве місто, у ньому працюють більше 300 підприємств малого та
середнього бізнесу, біля 7 великих промислових об'єктів, які виробляють найрізноманітнішу
продукцію: механізовані кріплення для очисних робіт у вугільних шахтах, електровози рудникові,
вагонетки шахтні, кріпильні вироби та залізниче кріплення, сучасні газові побутові плити, вироби
з фарфору тощо. Провідну роль в економіці займають машинобудівна і гірничодобувна галузі.
Поблизу міста є землі, багаті на унікальні вогнетривкі глини, які користуються підвищеним попитом
закордонних виробників82.
Населення міста складає близько 70 тисяч осіб, тимчасово переміщених осіб з окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції – 9980 осіб (у тому числі 1482
дитини).
81 Детальніше про історію міста див. офіційний веб-сайт Дружківської міської ради. – Режим доступу: https://druisp.org.ua/misto/istoriya-mista
82 Детальніше про соціально-економічну інфраструктуру міста див. офіційний веб-сайт Дружківської міської ради. – Режим доступу
https://druisp.org.ua/misto/pasport-mista
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За деякими даними, у 2014 році, на відміну від сусідніх міст, Слов'янська і Краматорська,
географічно перебуваючи у центрі конфлікту, Дружківка уникла бойових зіткнень завдяки високій
самоорганізації місцевих активістів83.
Створення та діяльність робочої групи з громадської безпеки. Перше засідання робочої групи з
громадської безпеки відбулося у червні 2017 року.
До складу робочої групи увійшли представники
органів місцевої влади та самоврядування,
системи
освіти
та
охорони
здоров’я,
комунальних та соціальних служб міста,
громадських організацій, поліції та центрів
безоплатної правової допомоги – разом – 32
особи. Засідання робочої групи з громадської
безпеки відкриті для участі усіх бажаючих,
гарною практикою є також запрошення
експертів з різних питань, що плануються до
обговорення. Разом із цим право голосу у
процесі ухвалення рішень мають її члени,
репрезентативний список яких погоджується на
Форумі місцевого розвитку, що переглядається
раз на рік.

Перша офіційна зустріч робочої
громадської безпеки в м. Дружківка

групи

з

Фото: ПРООН в Україні

Із інтерв’ю зі Світланою Агаджанян, членом РГГБ м. Дружківка
«Ми дізналися про діяльність робочої групи з безпеки з сайту міськради, бачили, що
відбуваються її засідання, спостерігали за тим, які питання розглядаються. Коли ми (прим.
– активісти ГО «Україна можливостей») зрозуміли, що маємо потенціал, вирішили увійти в
цю групу… Я – журналістка, раніше працювала в інтернет-виданні «Халва», у якому доволі
критично висловлювалася на адресу нашої влади. Були побоювання, що це стане
перешкодою для конструктивного спілкування. Але ні. Дуже важливо, що представники
влади зрозуміли, що з громадськістю потрібно спільно працювати, що ми не «собака
Баскервілей», а насправді ми – партнери…
…Сьогодні РГГБ – це прямий вихід громадських організацій на владу і чиновників, у тому
числі «топ-менеджерів» нашого міста, і можна зрозуміти, в якому напрямі місто
розвивається, а також дієво вплинути на цей процес…
…Бракує представників бізнесу, малого та середнього, у цій групі. Вони також могли би
брати участь у співфінансуванні місцевих ініціатив. Потрібно подумати, як їх залучити…»
За рішенням Форуму місцевого розвитку м. Дружківка засідання РГГБ скликаються за потребою,
але не рідше, ніж 1 раз на два місяці. Серед питань порядку денного:
аналіз результатів збору інформації щодо виявлення небезпечних місць;
формування переліку першочергових потреб для створення безпечного життя у місті;
інформування щодо конкурсів грантів;
розгляд проектних ініціатив від громадян міста;
про співпрацю органів Національної поліції з робочою групою з питань безпеки ФМР
м. Дружківки щодо питання ювенальної юстиції;
про проведення «безпекового аудиту» в школах м.Дружківка та ін.
83 Как Дружковка не стала вторым Славянском. Режим доступу http://druzhko.org/2014/07/23/kak-druzhkovka-ne-stala-vtorym-slavyanskom/
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Із протоколу засідання РГГБ м. Дружківка:
«…Біля будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради
розташована трамвайна зупинка, для переходу від якої треба пройти проїжджу частину
дороги по пішохідному переходу. Поряд знаходиться місце для паркування автомобілів, а
з запланованим відкриттям Центру надання адміністративних послуг транспортний рух
стане більш жвавим.
У зв’язку з тим, що до управління приходить багато відвідувачів, серед яких є особи з
порушенням зору та слуху, люди з інвалідністю на візках, перейти цю дорогу дуже
складно, тому що по вул. Машинобудівників проїздить багато транспорту, люди довго
стоять і чекають. З метою вирішення питання створення умов для безпечного руху, щоб
люди з інвалідністю могли безперешкодно і повільно переходити вулицю, виникає
необхідність встановити на цій зупинці сучасний світлофор для пішоходів, обладнаний
спеціальною звуковою апаратурою для людей з порушеннями зору та кнопкою доступу
для людей з інвалідністю на візках. А також встановити біля пішохідного переходу
пристрій примусового зниження (обмеження) швидкості руху транспортних засобів
«лежачий поліцейський» високої якості, з метою посилення безпечного переміщення
пішоходів та охорони людського життя.
Приблизна вартість сучасного світлофору для пішоходів, обладнаного спеціальною
звуковою апаратурою для людей з вадами зору, складає 22 тис. грн.; вартість «лежачого
поліцейського» високої якості – близько 20-25 тис. грн….»

Завдяки співпраці з ПРООН учасники робочої групи з громадської безпеки отримують багато
можливостей для розвитку власних спроможностей, зокрема беручи участь у навчаннях за
тематикою «Проектний менеджмент», «Взаємодія поліції і громади на засадах партнерства»,
«Адвокація як інструмент впливу для розширення прав і можливостей», «Попередження і
запобігання гендерно-обумовленому насильству» та ін.
Пріоритетні потреби громади. У результаті оцінки потреб громади, здійсненої на основі
опитувань, фокус-груп, рейтингування проблем спільно з мобілізаторами ПРООН, були визначені
найбільш гострі проблеми громадської безпеки :
Зміст проблеми

Рейтинг

Працевлаштування

1

Проблеми з енерго-, газо-, водопостачанням:
• У місті освітлені лише центральні вулиці. Вулиці приватного сектору
залишаються неосвітленими, що ускладнює пересування людей у темний час
доби та є великою проблемою щодо відчуття людей в безпеці
• Існує проблема з водопостачанням, коли вода подається лише в певні
години доби

2

Запровадження заходів з енергозбереження
• Такі заходи потрібні в усіх соціальних установах

3

84 Аналітичний звіт досліджень у фокус-групах з питань місцевого розвитку та безпеки у Дружківській громаді. Проект ПРООН «Відновлення
врядування та примирення на територіях України, що постраждали від кризи», квітень-червень 2017 р.
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Зміст проблеми

Рейтинг

Стан безпеки в школах та дитячих садках задовільний
• Школи та дитячі садочки потребують ремонту

4

Проблеми куріння/вживання алкоголю/наркоманії/насильства

5

• Мешканці м. Дружківка заявили про непоодинокі факти протизаконного
продажу в торгових точках підліткам алкогольних напоїв, а також про те, що
досить часто в барах відпускають алкогольну продукцію дітям 13-14 років, яку
вони там і розпивають
Ознайомлення зі станом злочинності на території громади
• Учасники фокус-групи заявили, що ніхто з мешканців громади не знає свого
дільничного та його контактів. На сайті поліції м. Дружківка відсутня
інформація стосовно контактів, годин прийому громадян дільничними, які
послуги вони уповноважені надавати. Існує лише адреса дільничних пунктів та
графік прийому керівництва поліції. У разі виникнення потреби всі
звертаються до поліції за телефоном 102.

6

Робота медичних установ
• Є потреба в ремонті приміщень лікарень та новому обладнанні

7

Умови для розвитку та дозвілля дітей та молоді

8

• Мешканці громади відзначили необхідність провести заходи щодо створення
території відпочинку для мешканців міста – пропонується почистити річку біля
парку. Проект на відновлення парку культури та відпочинку розроблений. Є
дві річки, але немає гарного пляжу через те, що санстанція не дає необхідний
дозвіл
Соціальна інфраструктура
• Потрібні ліхтарі, освітлення біля основних закладів соціальної
інфраструктури

9

Проблеми пожежної безпеки або аварійно-рятувальної служби
• Немає пожежної драбини для пожежогасіння на 8-х та 9-х поверхах будівель

10

Підтримка проектних ініціатив. На першому засіданні робочої групи було ухвалене рішення про
підтримку проекту ГО «Патріоти Дружківки», розробленого у тісній співпраці з КП «Міськсвітло»,
щодо встановлення автономного зовнішнього освітлення пішохідних переходів і місць зупинки
транспорту в м. Дружківка, що відповідає встановленим громадою пріоритетам. Зокрема,
проектом передбачено освітлення пішохідних переходів, зупинок, ділянок дороги біля лікарень,
центру зайнятості, управління соціального захисту, інших соціальних об’єктів. Проект отримав
фінансування за грантовим конкурсом ПРООН «Громадська безпека та правосуддя на рівні
громад».
Паралельно було ухвалене рішення про встановлення лайт-боксів, у яких розміщуватиметься
важлива для громадян інформація від соціальних служб міста, а також від постачальників послуг
із безпеки, що сприятиме підвищенню обізнаності громадян у питаннях громадської безпеки.
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Відповідальним
службам
та
громадським
організаціям було запропоновано розробити
макети перших інформаційних постерів для
розміщення. Ідея отримала підтримку та
фінансування зі сторони міської влади.
У процесі обговорювалися також переваги
використання можливостей «зеленого тарифу»
на електроенергію, що потребує вивчення
досвіду західних областей України, оскільки, як
зазначили експерти, «Донецькобленерго» поки
що не розробляє це питання, і місто Дружківка
могло би стати піонером у цій галузі.

Фонтанчики із чистою питною водою
в школах м. Дружківка
Фото: ПРООН в Україні

Ще одним підтриманим проектом стала ініціатива «Чиста вода – безпечне життя» від ГО «Україна
можливостей», що дозволив установити системи очищення води у 8 школах міста, включаючи 2
навчально-виховні комплекси, де дитячий садок і школа знаходяться під одним дахом. Дружківська
міська рада висловила готовність співфінансувати проект у частині ремонту та облаштування місць
для пиття (заміна кахелю, ремонт і встановлення умивальників для пиття). Аудиторія проекту
включила 3345 дітей, що складає понад 70 % від загальної кількості школярів у Дружківці.
Із інтерв’ю з активісткою ГО «Україна можливостей» Світланою Агаджанян:

Підписання Угоди про надання гранту між ГО
«Україна можливостей» і ПРООН. Ціль сталого
розвитку 6 – Чиста вода і санітарія для всіх
Фото: ПРООН в Україні

«Ідея проекту «Чиста вода – безпечне
життя» народилася рік тому. Коли ми
відвідували школи, то побачили, що діти
п’ють воду з-під крана, якість і чистота якої
щонайменше сумнівна. Тоді ми вирішили
подати заявку на конкурс малих ґрантів, що
зорієнтований на безпеку. Це комплексний
проект за підтримки місцевої громади. Для
його погодження ми представили проект на
засіданні робочої групи з безпеки. Проект
було реалізовано завдяки коштам ґранту
від ПРООН – 170 тисяч, а також 33 тисячі
було виділено з місцевого бюджету
Дружківської міської ради. На отримані
кошти закупили баки, системи очищення,
кахель, умивальники. Також у дану суму
ввійшли монтажні роботи, пов’язані з
встановленням
та
налагодженням
обладнання… Через те, що в місті воду
часто відключають через аварії, у школах
встановили резервуари для води, яких
раніше не було взагалі.
…Упродовж трьох років, пов’язаних з
громадською діяльністю в Дружківці, я
бачу, що люди поступово активізуються.
Зокрема, у цьому проекті частину робіт,
пов’язаних
із
обладнанням
питних
фонтанчиків, взяли на себе самі школи.»
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Маленькі кроки дружківчан вже дали відчутні результати. Люди відмовилися від гнівних вимог і
неконструктивної критики на користь спільних активних дій. Влада відчула таку зміну настроїв і
позитивно реагує на ініціативи громади, почала підтримувати їх не тільки «добрим словом» і
дозволами, а й грошима. «Прокидаються» і керівники місцевих підприємств: клас-трансформер із
м’якими пуфами, гаджетами та настільними іграми, реконструкція простору перед колишнім
клубом, який тепер популярний у молоді, – їхніх рук справа.
«Усе це показує людям, що можна маленькими кроками змінювати своє життя, оточення і ставлення
до того, що відбувається навколо, – підкреслює Світлана Агаджанян. – Результати надихають
людей і змушують вірити, що для втілення в життя певних ініціатив не треба багато коштів…»85

5.2. МИКОЛАЇВКА: МІСТО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Iсторична довідка і соціально-економічний контекст. Миколаївка –
місто у Донецькій області, з 2016 року – центр Миколаївської міської
об’єднаної територіальної громади. Населення міста складає 14 900
осіб.
Соціальну інфраструктуру складають 4 загальноосвітні школи, 3
дошкільні навчальні заклади, будинок культури, школа мистецтв, дитяча
і доросла бібліотеки, поліклініка, лікарня, стоматологічна клініка.
Містоутворюючим
підприємством
вважається
Слов’янська ТЕС. Сільське господарство у місті
погано розвинене, основними джерелами доходу
для чоловіків і жінок є заробітна плата (багато з них
працюють у Слов’янську чи в бюджетній сфері у
Миколаївці), приватне підприємництво, соціальні
виплати та пенсії.
Миколаївка заснована в першій половині XVIII
століття. Була володінням обозного Ізюмського
полку Данила Бистрицького. Річка, що впадає в
На фото: Слов’янська ТЕС, м.Миколаївка86
Сіверський Донець, була дуже бурхливою і,
витікаючи з ярів і горбів, що складаються з червоної
глини, розмивала дернисті берега. Це дало назву Червоний Бик річці і поселенню.
Селище Червоний Бик перетворилося на слободу, потім в село. За легендою, у одного з поселенців
знайшлася ікона, на якій був зображений святий Миколай-угодник. У селищі була побудована
каплиця, куди поставили ікону Миколи-угодника. Через деякий час поселення Червоний Бик
перейменували в Миколаївку, на честь каплиці Миколи-угодника.
Під час війни на Сході України Миколаївка опинилася в центрі збройного конфлікту. У ході бойових
дій по звільненню міста було знищено 6 опорних пунктів бойовиків та склад боєприпасів, вогневі
снайперські точки терористів були розташовані у багатоповерхівках. Після звільнення міста у липні
2014 року у полон здались більше 50 терористів, частина з яких знаходилась у місцевій лікарні. У
підвалі місцевого будинку культури переховувалося більше 150 місцевих мешканців86.
Розмінування території вибухами відбувається і у 2018 році.
85 Трапезнікова Дар’я «Несплячі» у Суровому. Як енергійність місцевих жителів змінює Дружківку. – День. – 26 січня 2018 року. – Режим
доступу https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nesplyachi-u-surovomu
86 Матеріал з Вікіпедії. – Режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki/Миколаївка_(місто)
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Пріоритетні потреби громади. Місцева мобілізаторка громади Ксенія Родіонова ініціювала
створення декількох жіночих груп самодопомоги на території об’єднаної територіальної громади,
тоді ж і познайомилася ближче з Катериною Литвиненко – лідеркою групи самодопомоги «Наша
дія». Як розповідають молоді жінки, тренінги, семінари, форуми, інші заходи, які вони відвідували
під час участі у спільній ініціативі ПРООН – ООН Жінки, особливо діяльність із розвитку
спроможностей груп самодопомоги та постійна підтримка координаторки від МБФ «Український
жіночий фонд» Тетяни Литвинової значно просунули їх у розумінні місцевих проблем та можливих
способів їх розв’язання.
Зокрема, проблема (не)доступності міста для людей з інвалідністю хвилювала волонтерок і раніше.
Ксенія – мама трьох дітей – коли працювала вчителькою в школі, бачила проблеми дітей з
інвалідністю. Катерина мала родичів і знайомих – членів групи самодопомоги, які виховують дітей з
інвалідністю і щодня стикаються з обмеженнями. Але коли волонтерки почали на новому рівні
цікавитися цією темою, їх вразила чимала кількість людей з інвалідністю в їх місті – від 7 до 10 % на
загальну кількість населення при середньостатистичній цифрі по Україні 3 %.
Місцева влада робила вигляд, що особливої проблеми не існує, тільки вела статистику по кількості
людей і дітей з інвалідністю, мовляв: «не зачіпайте теми, нехай сидять вдома».
Ідея адвокаційної кампанії оформилася на тренінгу із написання проектів, організованого ПРООН.
Дівчата довго не наважувалися юридично реєструвати свою громадську організацію, оскільки
раніше не мали подібного досвіду. Але, отримавши підтримку мобілізаторів ПРООН (моральну і
технічну) і наснажившись досвідом Маріуполя, де успішно впроваджують міську програму, що
передбачає доступність інфраструктури, зареєстрували у липні 2017 року громадську організацію
«Вірю в Україну», написали проектну заявку та отримали фінансування для запуску першої в місті
Миколаївці адвокаційної кампанії.
Катерина Литвиненко, керівниця проекту,
розповідає: «Нашою метою було залучення
людей з інвалідністю Миколаївської ОТГ до процесу ухвалення рішень на рівні громади, їх
повноправна участь в житті суспільства і захист
конституційних прав. Пріоритетне завдання –
підвищення громадської активності людей з
інвалідністю в Миколаївській ОТГ – показало
гарні результати – люди з інвалідністю, батьки,
що виховують дітей з інвалідністю, згуртувалися, почали спілкуватися і будувати спільні
плани. Зокрема, на основі проведених
фокус-груп були виявлені проблеми, що
Виставка дитячих малюнків. Підвищення
хвилюють людей з інвалідністю. Далі ми
толерантності до людей з інвалідністю починається
організували тренінг-спілкування, на якому
в школі
навчали мам дітей з інвалідністю конструктивФото: ПРООН в Україні
ному діалогу із органами місцевого самоврядування. Це була підготовка до круглого столу із владою, де ми представили результати фокус-груп.
Основним результатом цього етапу вважаємо, що влада побачила проблему і була вражена…
Для підвищення толерантності громади до людей з інвалідністю ми організували у школах конкурс
малюнків, ініціативна група школярів Medi@nna зняла відео, якими привернула увагу до реального
стану речей, люди навкруги почали замислюватися над чимось, окрім своїх особистих проблем.
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Паралельно з адвокаційними заходами ми
взялися організовувати свято мильних бульбашок для дітей (загальний бюджет якого
склав усього 300 грн., оскільки організатори
шоу провели його безкоштовно) і під час
пошуку приміщення виявилося, що в місті
взагалі відсутня зала, яка би була доступною і
придатною для проведення такого інклюзивного заходу. Влада відгукнулася і сприяла
організації свята в холлі Будинку культури.
Крім цього, вони встановили зв’язок з благодійними організаціями, забезпечили декількох діток такими їм потрібними інвалідними
візками і були присутніми на святі».

Свято для дітей з інвалідністю.
Єдине доступне приміщення у громаді – холл будинку
культури
Фото: ПРООН в Україні

Інше завдання – створення міжгалузевої робочої групи із написання програми «Миколаївка – місто
рівних можливостей», виявилося доволі складним та амбітним, оскільки місцеве самоврядування
було не готовим до реалізації цих планів. Тим не менше результатами активісти задоволені: у
стратегію розвитку та план соціально-економічного розвитку ОТГ внесли пункти, які передбачають
підвищення доступності для людей з інвалідністю у місті: створення інклюзивного класу
(заплановано 500 тис. грн. із місцевого бюджету), створення інклюзивної групи у дитячому
садочку (заплановано 200 тис. грн. із місцевого бюджету), придбання ступенькоходу (100 тис. грн.
із місцевого бюджету), розроблено проектну документацію на ремонт тротуарів. Окрім цього,
спортивний комплекс, що вже майже був зданий в експлуатацію і не враховував потреби людей з
інвалідністю, був переобладнаний (повністю перебудовані туалети і душові кабіни) з метою
забезпечення його інклюзивності.
Не останню роль у цих досягненнях відіграв той факт, що до складу робочої групи з громадської
безпеки увійшли спочатку представниці ГО «Вірю в Україну», а згодом – і самі люди з інвалідністю,
які сьогодні працюють над створенням Комітету доступності, щоб брати активну участь в
упорядкуванні власного міста. Наприклад, Дмитро Ковальов, учасник проекту, 31 рік, через
обмежену мобільність і непристосованість місцевої інфраструктури рідко кудись виїжджає. Тепер
у нього є можливість озвучувати свої питання перед місцевою владою через участь у ГО (у тому
числі на засіданнях робочої групи із громадської безпеки): «Із дому можна максимум до лікарні
заїхати, і це все. Скажімо, зробили пандус біля банку, але до самого пандуса не дістатися через
високі бордюри. Ці питання ніколи не порушувалися аж дотепер», – розповідає Діма.87
Важливим досягненням Ксенія і Катерина також
вважають введення у склад Координаційної
гендерної ради Миколаївської ОТГ трьох
активісток своєї громадської організації.
Активні жінки упевнено стверджують: «Ми
досягли успіху завдяки участі у спільній ініціативі
ПРООН – ООН Жінки, що дозволила нам під іншим
кутом подивитися на проблеми нашої громади і
свою роль у їх вирішенні. Попереду – ще багато
роботи, але ми побачили горизонти і знаємо
тепер, куди нам рухатися».
На фото: Дмитро Ковальов, учасник
адвокаційного проекту в м. Миколаївка87
87 До нас нарешті почали дослухатися. Волонтери з Миколаївки створили громадську організацію, аби ефективніше відстоювати інтереси
місцевих людей з інвалідністю. ПРООН Україна, 14 грудня 2017 р. Режим доступу https://undpukraine.exposure.co/post-264841
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ДОДАТОК
Як ми неодноразово відмічали, мобілізація громад ґрунтується на використанні партисипативних
інструментів та методів, тобто практик, що у свою чергу базуються на участі (від англ. participation
– участь, залучення) громади.
Партисипативні методи спрямовані на формування ідей, які б ураховували думки якомога ширшого
кола представниць (-ків) громади. У такий спосіб певна активність або проект потенційно
приноситиме позитивні зміни як у життя всієї громади, так і кожного (-ї) її представника (-ниці).
Партисипативні методи передбачають, що основним фокусом є не матеріальний кінцевий продукт
(фестиваль, відновлене освітлення, водогін чи відремонтований майданчик), а скоріше процес
знайомства, спілкування, обговорення, колективного ухвалення рішень. Очікуваним результатом у
цьому випадку є створення міцних зв’язків між окремими мешканцями (-ками) певної території,
усвідомлення ними спільних інтересів і навичка спільної дії.
Важливим результатом партисипативних методів є посилення відчуття причетності окремих
мешканців (-ок) певного селища, району або міста один до одного і разом до громади. Також участь
більшої кількості людей у роботі над проектом дозволяє втілювати масштабні задуми, навіть не
маючи великих ресурсів.
Разом із цим на практиці не є поодинокими випадки, коли думки серед мешканців (-ок) настільки
різняться, що знайти місце перетину надзвичайно складно. Населення будь-якого населеного
пункту складається з людей, що різняться за віком, рівнем прибутків, професійною діяльністю,
станом здоров’я, гендерною ідентичністю, стилем життя та багатьма іншими критеріями. Особистий
досвід часто стає причиною формування певної точки зору або цінностей, відмінної від точки зору
інших. Наявність різних бачень і ризик конфліктів є невід’ємною стороною залучення
громади/партисипативних методів.
Проте, чим більше мешканців (-ок) почувають себе частиною громади і можуть в її рамках
реалізувати свої потреби і здібності, тим більший ресурс вона має. У всіх партисипативних
проектах важливими є продумана фасилітація і модерація, які структурують переговори таким
чином, що відмінність поглядів стає потенціалом для розвитку громади і не породжує деструктивне
коло конфліктів. У випадку напруженої динаміки у громаді, важливо, щоб фасилітацію проводила
нейтральна людина, яка викликає довіру у всіх залучених сторін88, наприклад, мобілізатор (-ка)
громади.
У цій частині посібника наводимо стислу характеристику деяких партисипативних методів та
інструментів збору якісних даних, що добре зарекомендували себе в роботі мобілізаторів громад
на різних етапах, а також посилання на методичну літературу для поглибленого ознайомлення з
методикою їх проведення. Цей перелік не є вичерпним, але може слугувати відправною точкою у
процесі розвитку компетенцій із мобілізації громад.

88 Методологія залучення громади до просторового розвитку міст «Лабораторія міського простору». 2013-2016 рр.
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Інструменти якісного збору даних
Інтерв’ю та спостереження
Неофіційні інтерв'ю спрямовані на отримання інформації у неформальній бесіді між інтерв'юєрами
та респондентами. Неофіційне інтер’ю надає можливість дослідити погляди, досвід та цінності
респондента, ставлячи запитання по мірі того, як вони виникають. Як відбір респондентів, так і типи
запитань мають бути чутливими до конфлікту і гендеру.
Напівструктуровані інтерв’ю – їх проведення передбачає використання попередньо
підготовленого списку запитань, що охоплюють основні теми. Відкриті запитання
використовуються у гнучкій послідовності, що надає інтерв’юеру свободу дій і можливість
врахування особливостей контексту, гендерних міркувань і чутливості до конфлікту. Також вони
дозволяють задавати додаткові запитання до тем, що викликають особливий інтерес.
Метод фокус-групи в останні роки набуває в Україні все більшого поширення як один з найбільш
оперативних та ефективних способів збору й аналізу соціальної інформації. Реалізація даного
методу передбачає формування однієї або кількох дискусійних груп (складом, як правило, по 10–12
осіб, інколи – 5–8 осіб) та проведення в них обговорення досліджуваної проблеми з метою її більш
глибокого розуміння і пошуку оптимальних шляхів вирішення. Фокус уваги учасників групових
дискусій при цьому зосереджується на якомусь одному важливому аспекті проблеми.
Фокус-групове обговорення досліджуваної проблеми в багатьох випадках є набагато
продуктивнішім, ніж з'ясування думок про неї методами анкетування та індивідуального
інтерв'ювання. Вважається, що даний метод дозволяє виявити не лише точки зору людей, але і їх
мотивацію, досвід, переживання, очікування. Тобто за допомогою методу фокус-групи дослідник
може отримати відповідь не лише на запитання «Що люди думають з того чи іншого питання?», але
й «Чому вони так думають?». Важливо заздалегідь продумати спосіб фіксації інформації під час
проведення фокус-групи, наприклад, запис на диктофон, за погодженням з членами групи чи
стенографування89.
Детальний опис методу – за посиланнями:
1.
2.

3.

Методика проведення фокус-груп. - http://www.vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr7.pdf
Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин.
Руководство. Совместная программа ПРООН – ООН Женщины интегрированного местного развития. –
Молдова, 2012, с. 88-89 –
http://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2012/03/guide-community-mobilization-for-empowe
rment-of-vulnerable-women-and-men
Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму до громади: методичний посібник / Сила Т.І., Скорик
Т.В., Акименко Ю.Ф., Коленіченко Т.І. – Чернігів: Десна Поліграф. – с.42-47. https://www.academia.edu/28065979/Social_Integration_of_Nazist_Victims_to_the_Community.pdf

Опитування громади – один із найпоширеніших методів отримання інформації, що полягає в
задаванні людям спеціальних запитань, відповіді на які дозволяють отримати необхідні відомості
залежно від завдань дослідження. До особливостей опитування можна зарахувати його масовість,
що викликане специфікою завдань, які ним вирішуються. Дизайн опитування планується залежно
від цілей і може бути усним, письмовим, у вигляді анкет, масовим чи експертним. Це може бути
онлайн-опитування, коли анкета розповсюджується через соціальні мережі, телефонне чи за
методикою «від дверей до дверей». У будь-якому випадку потрібно переконатися, що текст
питальника є зрозумілим і доступним для усіх членів громади, а також у тому, що вибірка є
репрезентативною, тобто відображає думку різних груп у громаді, включаючи найбільш уразливих,
а не тільки, наприклад, освітян чи працівників органів місцевого самоврядування.
89 Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму до громади: методичний посібник / Сила Т.І., Скорик Т.В., Акименко Ю.Ф., Коленіченко Т.І.
– Чернігів: Десна Поліграф. – с.42
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Включене спостереження – передбачає спостереження за звичайним повсякденним життям
бенефіціарів. При цьому постерігач або проживає у громаді, або записи спостереження ведуться
самими членами громади. Спостереження може здійснюватися за допомогою «прогулянки,
екскурсії громадою», коли спостерігач рухається в межах території громади за попередньо
спланованим маршрутом, здійснюючи спостереження та вступаючи у неформальні бесіди з людьми
на вулиці.
Партисипативні інструменти
Картування громади – передбачає створення карти громади – схематичного зображення території,
яка використовується для визначення місцезнаходження та типів ресурсів, що використовуються
спільнотою, чи проблем громади з точки зору її мешканців. Аналіз карт, фотографій, малюнків,
зроблених звичайними людьми, надає інформацію щодо особливостей їх сприйняття життєвого та
соціального просторів, а також щодо проблеми доступності тих чи інших інституцій, соціальної
уразливості певних груп у громаді. Метод є цінним саме в контексті виявлення і мобілізації ресурсів
громади.
Детальний опис методу – за посиланнями:
1.

Картування громад в Україні: практичний посібник / автори-укладачі: Я. Мінкін, Ю. Антощук, G. Demel ;
редколегія: Я. Сошинська, M. Krasowska-Igras; Українська бібліотечна асоціація; FundacjaRozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. – Київ : УБА, 2017. – 111 с. – Режим доступу:
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2017/10/Community-mapping-toolkit-ilovepdf-compressed.p
df

2.

Активні громадяни: глобальні зв'язки, локальні дії. Посібник для фасилітатора. – Copyright 2014
Британська рада. – Режим доступу:
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ac_toolkit_19th_aug_2014_final_version_ukr_2015_2.pdf/

Профіль громади – це документ, який відображає детальну картинку цільової громади, а
визначення профілю громади – це дослідження, що проводиться мобілізаторами, учасниками РГГБ,
партнерами проекту за участі громади, у процесі якого відбувається збір інформації про громаду і
її жителів. Аналіз даних дозволяє виявити можливі прогалини у питаннях рівності і факти гендерної
нерівності; моделі управління; проблеми у сфері дотримання прав людини і т.д. Цей етап також
створює можливості для підвищення обізнаності жителів про те, що таке мобілізація громади і які її
переваги.
Профіль громади не може бути замінений офіційною статистикою чи програмними документами
органів місцевої влади та самоврядування, які, безумовно, мають братися до уваги для формування
загальної картинки, але внесок самої громади і її бачення мають першочергове значення. У процесі
створення документу обов’язковим є залучення місцевих жителів, представників органів місцевого
самоврядування, інших зацікавлених сторін для вироблення спільного поділеного бачення. Метою
створення цього документу є:
вивчення демографічних, історичних, соціальних, фізичних, економічних та екологічних
характеристик громади спільно з місцевими органами влади. Результати дослідження можуть
виявити потреби громади, а також можливості подальшого розвитку та ті обмеження, що
можуть йому перешкоджати;
аналіз будь-яких груп в межах громади, які об’єднані загальними характеристиками
вразливості;
залучення членів громади до створення профілю, особливо в частині виокремлення основних
проблем та потреб громади, адже профіль створюється для членів громади та у
співробітництві з ними.
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Зокрема, профіль спільноти покликаний дати відповіді на наступні питання:
Які основні демографічні характеристики громади: загальна чисельність населення, його
структура (стать, вік і т.д.), етнічний склад, міграція чоловіків і жінок, типи домогосподарств
(багатодітні, одинокі матері/батьки, літні люди/діти, глави родин і ін.)?
Які вразливі групи проживають у громаді і які проблеми, пов'язані з правами людини,
обумовлюють їх вразливість? Скільки їх і як вони розподілені по території? Які умови життя
чоловіків і жінок, що представляють уразливі групи населення?
Як проявляється гендерна нерівність і які гендерні проблеми у громаді в цілому і серед
уразливих груп населення зокрема?
Який соціальний профіль спільноти?
Які основні причини виявлених проблем у сфері дотримання прав людини та вразливості? Тут
також треба враховувати витоки влади у громаді; структури влади; соціальні норми і традиції,
вкорінені у громаді, що не дозволяють жінкам і чоловікам, які представляють уразливі групи
населення, брати участь у процесі розвитку, в ухваленні рішень, а також направляти зусилля
на рішення своїх проблем і задоволення потреб.
Яким є профіль відповідальних осіб спільноти з урахуванням їхнього ставлення до виявлених
проблем в області прав людини і уразливості?
Який економічний та інфраструктурний профіль спільноти?
Який профіль спільноти в аспекті екології та можливості мінімізації наслідків у разі стихійних
лих?
Часові рамки складання профілю громади будуть варіюватися залежно від розміру громади,
кількості осіб, залучених до процесу дослідження та інших факторів (1-2 тижні або навіть більше за
потреби). Важливо розуміти, що цей процес є трудомістким і необхідно запланувати достатньо
часу для забезпечення усіх необхідних інтерв’ю, діалогів та узгоджувальних зустрічей:
зустрічі з представниками органів влади, місцевого самоврядування та інших державних
установ (наприклад відділи соціального забезпечення, центри охорони здоров'я), що надають
послуги членам громади і мають у своєму розпорядженні необхідні дані для складання
профілю спільноти;
зустрічі з представниками організацій громадянського суспільства, що працюють з членами
спільноти, зокрема з жінками (Наприклад жіночі НУО, асоціації батьків, що виховують
дітей-інвалідів, і т. д.);
обговорення в фокус-групах або інтерв'ю з членами спільноти. У деяких громадах, можливо,
буде потрібно організувати додаткові окремі жіночі і чоловічі групи, щоб краще зрозуміти
гендерні протиріччя;
зустрічі з жителями і відвідування на дому, щоб зібрати конкретну інформацію в
домогосподарствах і перевірити дані з інших джерел. Такі заходи повинні включати короткі,
неформальні інтерв’ю з окремими особами з найбільш уразливих груп населення, особливо з
жінками. Це можна здійснити в рамках «екскурсії територією громади» або у неформальних
сусідських зустрічах;
складання соціальних карт громади або діаграм Венна або застосування інших подібних
методів прямої участі цільової групи в зборі даних, які полегшують збір та подання інформації
про існуючі проблеми з точки зору самих членів громади, особливо найбільш вразливих жінок
і чоловіків. Такі дані допомагають пояснити причини проблем у сфері дотримання прав людини
і показати структуру влади в рамках спільнот.
Обсяг та змістовне наповнення профілю громади може відрізнятися залежно від пріоритетних
цілей і завдань проекту/програми, часових меж, рівня розвитку громади та інших факторів. Обсяг
профілю громади коливається від 3-4 до 50 сторінок. Досвід практичної роботи доводить, що
найбільш оптимальним є використання документу обсягом від 3 до 10 сторінок.
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Профіль громади орієнтовно може включати наступні розділи:
1

Методологія

•
•
•
•
•
•

2

Результати

2.1. Загальний опис громади:
• історичний контекст, важливий для розуміння сучасної ситуації
• загальні соціально-демографічні дані
• географічне розташування
• розташування та фізична природа громади
• матеріальна інфраструктура
• будь-які характеристики громади, що утворюють її якісну своєрідність (як
позитивні, так і негативні характеристики)

основа для аналізу та ключові питання
використовувані методи та інструменти
склад робочої групи зі створення профілю
інформація про вибірку та спосіб її формування
терміни проведення збору даних
опис проблемних ситуацій, що виникали під час складання профілю

2.2. Економічний профіль, наявні ресурси:
• соціальна та економічна інфраструктура
• місцевий ринок праці
• основні джерела прибутку членів громади
2.3. Вразливі групи населення:
• кількісні статистичні дані, сегреговані за гендерною ознакою
• результати якісних досліджень за наявності
2.4. Основні зацікавлені сторони у процесі мобілізації громади:
• органи місцевого самоврядування
• основні організації, що надають послуги з безпеки
• інформація про наявність та профіль діяльності громадських
організацій
• представники малого і середнього бізнесу

3

Проблеми і
перспективи
розвитку
громади

3.1. Ситуація із дотриманням прав людини
• Узагальнені результати досліджень (експертні інтерв’ю, аналіз контенту
місцевих ЗМІ, фокус-групи, опитування та ін.)
3.2. Соціальне картування громади (залежно від пріоритетних завдань
програми/проекту)
• Карта проблем/ресурсів громадської безпеки
• Карта найбільш вразливих домогосподарств у громаді
• Карта ресурсів громади в питаннях підтримки ВПО
• Тощо
3.3. Основні потреби:
• Список проблем, названих членами громади під час інтерв’ю, фокус-групи,
опитування чи іншого спілкування у процесі збору даних
3.4. Можливі та бажані ініціативи
• Бачення громадою того, у який спосіб можуть бути досягнуті позитивні зміни
поточної ситуації
• Ідеї ініціатив та проектів

4

Висновок

Короткий висновок, обсягом 0,5-1 сторінка, погоджений із мобілізаторами та
експертами. Містить рекомендації, що можуть використовуватися членами
громади при аналізі та пріоретизації проблем на наступних етапах.
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Детальний опис інструменту – за посиланнями:
1. Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин.
Руководство. Совместная программа ПРООН – ООН Женщины интегрированного местного развития. –
Молдова, 2012. Режим доступу –
http://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2012/03/guide-community-mobilization-for-empowerment
-of-vulnerable-women-and-men
2. Tool name: community profiling. The World Bank – Режим доступу:
http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-1185304794278/4026035-118537565305
6/4028835-1185375678936/2_Community_profile.pdf

Часова лінія, хронологія (timeline) – ілюстрація ключових подій у житті людини,
домогосподарства, громади чи організації протягом певного періоду часу в минулому чи
запланованому майбутньому. Метод є корисним як на етапі планування діяльності, так і на етапі її
оцінки.
Детальний опис інструменту – за посиланням:
1. Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин.
Руководство. Совместная программа ПРООН – ООН-Женщины интегрированного местного развития. –
Молдова, 2012. Режим доступу –
http://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2012/03/guide-community-mobilization-for-empowerment
-of-vulnerable-women-and-men

Діаграма Венна – це зображення інститутів, ресурсів, проблем у вигляді кіл різного розміру, що
відображують характер логічних взаємозв’язків, наприклад, між громадою або сім'єю та
установами, які впливають на нього.
Детальний опис інструменту – за посиланням:
1. Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин.
Руководство. Совместная программа ПРООН – ООН-Женщины интегрированного местного развития. –
Молдова, 2012. Режим доступу –
http://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2012/03/guide-community-mobilization-for-empowerment
-of-vulnerable-women-and-men

Блок-схема (флоучарт) – візуальний інструмент для моніторингу руху ресурсів чи видозміни явищ
і процесів з метою вивчення впливу проекту чи іншої видозміни. Люди, установи, ресурси і т.д.
представлені у вигляді діаграми, а стрілки визначають рух чи зв’язки між суб’єктами/об’єктами.
Свідчення – розповідь про ставлення до певної ситуації чи проекту і отриманий у цьому зв’язку
практичний досвід, записана від першої особи.
Аналіз стейкхолдерів – метод, що дозволяє визначити основні зацікавлені сторони, проаналізувати
їх інтереси та можливий вплив на формування змісту проекту та його реалізацію; виявити явні або
потенційні конфлікти між інтересами різних стейкхолдерів; можливість узгодження інтересів
стейкхолдерів та налагодження стосунків між ними; форми участі кожного зі стейкхолдерів на
кожному етапі проектного циклу, визначення ризиків, пов'язаних із кожним стейкхолдером.
Детальний опис інструменту – за посиланнями:
1. Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин.
Руководство. Совместная программа ПРООН – ООН Женщины интегрированного местного развития. –
Молдова, 2012. Режим доступу –
http://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2012/03/guide-community-mobilization-for-empowerment
-of-vulnerable-women-and-men
2. Довбах А. Сильные Мы: Мобилизация и развитие потенциала сообществ, уязвимых к ВИЧ.
Методологическое тренинговое пособие. — Киев: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»,
2013. – 272 с. – Режим доступу: http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/2013/mob_preview.pdf
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Дерево проблем – дерево цілей. Метод дозволяє продемонструвати зв’язки між низкою складних
проблем або взаємовідносин шляхом їх включення в структуру взаємопов’язаних факторів.
Використовується для того, щоб пов’язати різні питання чи фактори, які можуть допомогти в
рішенні інституційних проблем; допомогти визначити причини, що лежать в основі тієї чи іншої
інституційної проблеми (корневі причини); встановити причинно-наслідкові зв’язки та відрізнити
причини і наслідки проблеми для вибору цілей впливу.
Детальний опис інструменту – за посиланнями:
1. Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин.
Руководство. Совместная программа ПРООН – ООН - Женщины интегрированного местного развития. –
Молдова, 2012. Режим доступу –
http://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2012/03/guide-community-mobilization-for-empowerment
-of-vulnerable-women-and-men
2. Довбах А. Сильные Мы: Мобилизация и развитие потенциала сообществ, уязвимых к ВИЧ.
Методологическое тренинговое пособие. — Киев: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»,
2013. – 272 с. – Режим доступу: http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/2013/mob_preview.pdf
3. Активні громадяни: глобальні зв'язки, локальні дії. Посібник для фасилітатора. – Copyright 2014 Британська
рада. – Режим доступу:
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ac_toolkit_19th_aug_2014_final_version_ukr_2015_2.pdf/

SWOT аналіз (Strengths – сильні сторони, Weaknesses – слабкі сторони, Opportunities – можливості,
Threats – загрози) – метод дозволяє здійснити аналіз внутрішніх і зовнішніх умов, що є важливою
складовою стратегічного планування. Внутрішні фактори середовища можуть бути класифіковані
як сильні і слабкі сторони, а зовнішні – як можливості чи загрози.
Детальний опис інструменту – за посиланнями:
1. Мобилизация сообществ для расширения прав и возможностей уязвимых групп женщин и мужчин.
Руководство. Совместная программа ПРООН – ООН-Женщины интегрированного местного развития. –
Молдова, 2012. Режим доступу –
http://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2012/03/guide-community-mobilization-for-empowerment
-of-vulnerable-women-and-men
2. Активні громадяни: глобальні зв'язки, локальні дії. Посібник для фасилітатора. – Copyright 2014 Британська
рада. – Режим доступу:
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ac_toolkit_19th_aug_2014_final_version_ukr_2015_2.pdf/

Методи вибірки для збору якісних даних 90
Відбір на основі принципу «сніжки» – відбувається вибір головного інформатора, що вказує імена
інших людей, які можуть надати цінну інформацію.
Відбір на основі релевантних критеріїв – відбір здійснюється на основі принципу досягнення
найбільшого діапазону даних шляхом вибору людей з максимально різноманітним переліком
обов’язків чи таких, що знаходяться в різних ситуаціях.
Відбір на основі квот чи пропорцій – відбір здійснюється з тією метою, щоб до складу структури
увійшли представники всіх соціальних груп пропорційно їх значущості в соціальній системі, що
дозволяє виміряти їх часткове співвідношення.
Випадковий відбір – респондент обирається випадково (або за допомогою таблиць випадкових
вибіркових значень).
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