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ВСТУП
СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ
ТА РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ
НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ
В сучасних умовах підвищення соціальної згуртованості1 (далі – СЗ) українських
громад, що знаходяться на постконфліктних територіях, є одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності як для української влади, так і для неурядових організацій. Актуальність та важливість цього підходу пояснюється тим, що до традиційних проблем українських громад, зокрема на сході країни (низький рівень
життя та доходів населення, високий рівень безробіття, недостатньо розвинена
соціальна інфраструктура та низький рівень соціальних послуг, тяжіння до радянських методів управління та багато іншого) додалися нові проблеми та виклики,
безпосередньо пов’язані з військовим конфліктом. Це й зруйновані будинки та
соціальна інфраструктура, проблеми з електро-, газо- та водопостачанням, відсутність або перебої з постачанням продуктів харчування та інших речей, необхідних
для життєдіяльності людини. В соціальній сфері значно погіршилась ситуація з виплатою зарплат та пенсій, суттєво скоротився ринок праці, з’явились складнощі з
наданням соціальних, медичних, освітніх та інших послуг населенню. Навіть ті громади, що територіально не пов’язані із зоною конфлікту, відчувають на собі наслідки війни. Один з таких наслідків – поява в Україні нової соціальної (і багато в чому
економічної) категорії – внутрішньо переміщені особи (ВПО), яких в Україні станом
на початок квітня 2015 року нараховувалось понад 1,2 мільйона осіб2. Поява ВПО
для багатьох громад означає нові виклики, зокрема: потреба в додатковому житлі,
необхідність додаткових робочих місць для ВПО, обмежена кількість місць в місцевих школах, дитячих садках, лікарнях, тощо. Іншими словами, на плечі місцевої
громади та її жителів лягає додатковий тягар, що може стати причиною для виникнення конфлікту. В подібних ситуаціях питання СЗ стають особливо гострими
та актуальними, оскільки мова йде про інтеграцію, об’єднання та мобілізацію не
1

Див. Додаток 1. Концепція соціальної згуртованості
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Джерело: OCHA Situation report #35 – Ukraine
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лише місцевих жителів, але й ВПО. Відмінності між місцевими жителями та ВПО
можуть проявлятись на різних рівнях, починаючи з поведінки у повсякденних ситуаціях і закінчуючи розбіжностями в системі певних норм та цінностей. Виникає
багатостороннє та достатньо складне питання – яким чином ці протиріччя можуть
бути зняті або, принаймні, зменшені їхні негативні наслідки? У зв’язку з цим можна
визначити декілька передумов, що мають бути створені та запроваджені для підвищення рівня СЗ.
По-перше, місцеві жителі та ВПО повинні розуміти та, відповідно, приймати той
факт, що і перші і другі є рівноправними громадянами однієї країни, які в силу певних обставин в даний час проживають на одній території. Рівність прав, зокрема
передбачає: рівний доступ до благ, що надає громада та спільну участь у прийнятті
управлінських рішень. Ці два питання є ключовими. Слід пам’ятати, що місцева
громада не зобов’язана безкоштовно надавати ВПО додаткові блага, що не отримують місцеві жителі (наприклад, безкоштовне житло). Якщо громада має таку
можливість – це добра воля її членів і ВПО повинні розуміти, що їм надають додаткову перевагу в силу певних обставин. Але головне в тому, щоб ВПО не відчували
певних дискримінаційних обмежень їхніх законних прав, наприклад в доступі до
закладів охорони здоров’я, освіти, працевлаштуванні, тощо. Іншими словами, головний принцип – ВПО в громаді є рівними серед рівних. І цей принцип має бути
не тільки зрозумілим та прийнятим громадою та ВПО, але й затвердженим та прийнятим до виконання місцевою владою. Другий аспект рівноправності – участь у
прийнятті управлінських рішень, що стосуються життя громади, включаючи й ВПО.
Зрозуміло, що можливості останніх є суттєво обмеженими в цьому плані – ці люди
не мають своїх (обраних) представників в органах місцевого самоврядування, тому
в громаді необхідно терміново створити механізми, що дозволять ВПО донести
власну думку з того чи іншого питання до представників влади та вплинути на рішення, що приймається. Для цього, наприклад, можна створити громадську раду
з питань ВПО при відповідному органі місцевого самоврядування.
По-друге, слід пам’ятати, що не існує прав без обов’язків та відповідальності. В
контексті СЗ це означає, що не лише місцеві жителі мають відчувати себе власниками рідної громади (хоча, на жаль, і це не завжди відбувається), але й ВПО
повинні ставитись до громади, де вони зараз мешкають, як до рідного дому, а не
як до тимчасового місця перебування. Питання громадської відповідальності ще з
радянських часів залишається одним з найбільш складних. Стара ідеологія вчила,
що держава несе відповідальність за все. Людина ж, в свою чергу, має чітко, своєчасно та без зайвих роздумів виконувати накази держави та крім цього своєчасно
5

СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДАХ
матеріали для тренінгу

інформувати її (іншими словами доносити) про усі негаразди. На жаль, майже за
25 років незалежності ситуація практично не змінилася. Як і раніше люди очікують,
що влада (або хтось інший) візьме на себе вирішення усіх негараздів замісто того,
щоб спільними зусиллями змінити ситуацію на краще.
По-третє, однією з найважливіших передумов СЗ є розбудова довіри, взаємної поваги та партнерських відносин. Зрозуміло, що довіра та повага не можуть виникнути миттєво, для цього потрібен певний час та необхідно зробити декілька кроків.
Спочатку треба почути один іншого. Місцеві жителі мають почути ВПО, а ВПО – місцевих мешканців. Почувши, необхідно повірити та зрозуміти. Довіра та розуміння мають привести до консенсусу, тобто спільного бачення ситуації, що склалася.
Ці кроки треба обов’язково зробити. Для цього необхідно зустрічатися, сідати за
стіл переговорів та спільно шукати шляхи вирішення існуючих проблем. Наступний крок – визначення та виконання спільних завдань. Взаємодія та спільна робота
(наприклад, в ході відновлення об’єктів соціальної інфраструктури) є найкращим
інструментом для побудови порозуміння, довіри та взаємної поваги.
І останнє. Робота по відновленню та розбудові громади потребує значних знань та
навичок. Необхідно вміти збирати та аналізувати інформацію, що стосується різних
аспектів життєдіяльності громади та її мешканців; на підставі зібраних даних розробляти стратегічні та операційні плани, програми та проекти, робити економічні
обрахунки та складати бюджети; розробляти та реалізовувати плани залучення ресурсів, без яких розвиток громади є неможливим; забезпечувати реалізацію, моніторинг та оцінку запланованих заходів та проектів та багато чого іншого. Саме цим
питанням і присвячено цей посібник.
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РОЗДІЛ 1
ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ РОЗВИТОК ГРОМАДИ?
Для того, щоб вирішити певну місцеву проблему та забезпечити розвиток громади,
необхідно зробити декілька послідовних кроків.
1. Створюємо ініціативну групу. Нам завжди потрібні однодумці та соратники,
тобто люді, які будуть нам допомагати. Для цього треба зібрати ініціативну
групу людей – членів громади, які об’єднані спільними цінностями, ідеями,
цілями та завданнями, спрямованими на вирішення конкретних проблем, розвиток громади та покращення життя її мешканців.
Ініціативна група виконує наступні функції:
•

Інформує громаду (зацікавлені сторони) про мету та завдання діяльності;

•

Проводить дослідження та консультування з членами громади;

•

Аналізує наявні ресурси;

•

Готує проект (план реалізації), включаючи план залучення ресурсів;

•

Реалізує проект (здійснює заплановану діяльність), залучає необхідні ресурси;

•

Здійснює моніторинг проекту (заходів) та оцінку результативності (ефек
тивності).

2. Проводимо оцінювання потреб громади. Ми можемо мати власне бачення ситуації, що склалася, так само як і шляхів її покращення, але наше
бачення не обов’язково співпадатиме з позицією громади або окремих її
членів. Для того, щоб зробити наш проект максимально корисним для громади, необхідно провести вивчення її потреб. Вивчення потреб проводиться в декілька етапів:
•

Визначаємо мету та завдання дослідження;

•

Визначаємо цільові аудиторії;

•

Визначаємо методи проведення дослідження (нагляд за ситуацією, анкетування, інтерв’ю, фокус група, тощо).

•

Готуємо матеріали (анкета, список питань, форми для аналізу інформації, тощо)

•

Складаємо графік;
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•

Проводимо дослідження;

•

Систематизуємо зібрану інформацію;

•

Проводимо пріоритезацію потреб, на основі якої розробляємо план дій.

3. Проводимо аналіз зацікавлених сторін, тобто людей та організацій (установ),
що мають безпосереднє відношення до певної проблеми (ситуації) та\або її
наслідків.
Зацікавлені сторони можуть також виконувати різні функції у запланованій діяльності (проекті). З цієї точки зору можна виділити:
•

Виконавців (беруть безпосередню участь у реалізації проекту);

•

Донори (забезпечують фінансування діяльності);

•

Партнери (допомагають виконувати проект);

•

Бенефіціари (отримують безпосередню винагороду (зиск) від реалізації та\або
від результатів проекту).

Зацікавлені сторони також відрізняються своїм ставлення до проблеми або ідеї
проекту. З цієї позиції виділяються:
•

Союзники (поділяють проблему та шляхи її вирішення);

•

Прихильники (поділяють проблему, але пропонують інші шляхи вирішення);

•

Нейтрали (не звертають уваги на проблему);

•

Опоненти (не вважають проблему та шляхи її вирішення пріоритетними);

•

Суперники (заперечують наявність проблеми в цілому).

Ще на початковому етапі планування діяльності важливо визначити та провести
аналіз зацікавлених сторін. Він проводиться в декілька етапів:
•

Визначається ставлення людей (організацій) до певної проблеми або діяльності;

•

Проводиться аналіз того, яким чином вони можуть допомогти (або, навпаки,
завадити);

•

Визначається потенційний інтерес цих людей (організацій) здійснювати (або
не здійснювати) певні дії;

•

Аналізується рівень їхнього впливу на проект (високий – середній – низький);

•

Визначається базова стратегія взаємодії (або протидії у разі необхідності).
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Результати аналізу занотовуються у табличці:
Зацікавлені сторони
(В чому Ваш інтерес?)

В чому полягає
їхній інтерес?

Рівень
впливу

Стратегія
взаємодії

Союзники
Прихильники
Нейтрали
Опоненти
Суперники
Аналіз зацікавлених сторін дозволяє визначити:
•

ключових гравців, які потенційно готові допомагати або заважати нам здійснювати нашу діяльність;

•

ресурси та додаткові можливості, що ми можемо залучити від них;

•

ризики, що можуть виникнути в наслідок певних дій (або їх відсутності) з їхнього боку;

•

наскільки необхідно реагувати на дії зацікавлених сторін (в залежності від рівня впливу);

•

базові стратегії взаємодії.

4. Розробляємо стратегічний план. Будь-яка діяльність має бути запланованою
і реалізовуватись у відповідності з планом. Планування може бути короткостроковим (період до 1 місяця), середньостроковим (до 1 року) та довгостроковим (більше 1 року). Довгострокове планування ще називають стратегічним.
Стратегічне планування – це процес, спрямований на розробку специфічних
стратегій, які допомагають організації досягти своїх цілей. Цей процес враховує
контекст та умови і має чіткі цілі та завдання. Стратегічне планування дозволяє:
•

підвищити ефективність;

•

зосередити зусилля на найважливіших сферах;

•

краще реагувати на зміни;

•

поліпшити колективну роботу;

•

мати більш чітке уявлення про майбутнє групи;
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•
•

краще вирішувати організаційні проблеми.
Стратегічне планування передбачає таку послідовність:

А) Аналізуємо виконання попередньої стратегії та поточної ситуації в організації;
Б) Визначаємо/переглядаємо місію та бачення, напрямки та види діяльності, цільові групи та партнерів, цінності та принципи організації;
В) Визначаємо сильні і слабкі місця організації, потенційні можливості та загрози;
Г) Аналізуємо зацікавлені сторони та/або конкурентне середовище;
Д) Визначаємо пріоритетні напрямки діяльності;
Е) Формулюємо цілі і завдання;
Є) Формулюємо очікувані результати;
Ж) Визначаємо ризики та шляхи їх усунення;
З) Розробляємо план заходів, що забезпечать виконання цілей і завдань;
І) Розробляємо план моніторингу та оцінки.
Взагалі логіка стратегічного планування передбачає послідовні відповіді на такі
питання:
•
•
•
•

Де ми знаходимося зараз?
Де ми хочемо бути?
Як ми туди прийдемо?
Як ми дізнаємось, що дійшли?

В процесі стратегічного планування стануть в нагоді дані, що були отримані в ході
проведення оцінювання потреб громади та аналізу зацікавлених сторін. Для проведення самого стратегічного планування також бажано залучити представників
зацікавлених сторін: співробітників організації, членів органів управління, волонтерів, клієнтів, тощо. Різні точки зору на діяльність та майбутнє організації дозволять підготувати більш ефективний стратегічний план, проте загальна кількість
учасників сесії не повинна перевищувати 10-12 осіб (в іншому разі групою буде
складно керувати). Для проведення сесії стратегічного планування необхідно зарезервувати 2-3 дні. Бажано також залучити професійного модератора, який допоможе правильно організувати процес. Якщо такої можливості немає, сесію може
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проводити людина, яка вже брала участь у стратегічному плануванні та має відповідний досвід. Зазвичай, стратегічне планування проводиться методом «мозкового штурму». Результати обов’язково занотовуються. Стратегічне планування передбачає здійснення наступних кроків:
А) На початку проводимо аналіз виконання попередньої стратегії (якщо така існує) та
поточної ситуації в організації (Що зроблено?, Які організація має досягнення?, Що
не вдалося зробити? Чому?, З якими проблемами стикається організація?, тощо);
Б) Визначаємо/переглядаємо місію та бачення, напрямки та види діяльності, цільові групи та партнерів, цінності та принципи організації.
Бачення – широке філософське визначення майбутніх напрямків або намірів організації. Відповіді на наступні питання допоможуть правильно сформулювати бачення організації:
•
•
•

Що ми хочемо створити?
Як буде виглядати навколишній світ через декілька років?
Якою буде наша роль в цьому процесі?

Приклад бачення благодійної організації:
Світ, де кожна дитина має право рости і розвиватися у сприятливому і безпечному
сімейному середовищі. Тільки в люблячому сімейному оточенні з маленької людини
формується повноцінна і самодостатня особистість (ПБО «Кожній дитині» в Україні).
Місія – це визначення головної мети організації в рамках сформульованого бачення, тобто якою стане наша організація через декілька років?
Місія може включати в себе наступне:
•
•
•
•
•

напрямок діяльності організації (сектор, в якому працює організація);
цільові групи;
продукти та послуги, які надаються;
цінності організації;
територію діяльності.

Приклад місії благодійної організації:
«Кожній дитині» здійснює свою діяльність з метою надання можливості сім’ям,
громадянам та органам державної влади забезпечити найкраще оточення для
дітей, де вони б могли зростати і розвиватись (ПБО «Кожній дитині» в Україні).
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Після цього необхідно переглянути (визначити) напрямки діяльності (чим займається та чим планує займатися організація?) та види діяльності (що конкретно ви
робите та будете робити? Наприклад, проводимо дослідження, тренінги, надаємо
консультації, тощо). Далі проводиться аналіз цільових аудиторій, серед яких можна виділити: клієнтів, бенефіціаріїв, членів, засновників організації, керівні органи,
донорів, благодійників та партнерів.
•
•
•
•

Для кого ви працюєте? (клієнти, бенефіціарії)
Чиї інтереси ви представляєте? (члени, засновники, бенефіціарії)
Перед ким ви звітуєте? (керівні органи, донори, благодійники)
З ким ви співпрацюєте? (партнери).

Наступним кроком є розробка або перегляд системи цінностей та принципів організації. Цінності поділяються на зовнішні (відношення до зовнішнього оточення
(клієнти, партнери) – довіра, відкритість, тощо та внутрішні:
•

відношення до персоналу (членів) – рівні права та можливості, професійне
зростання, тощо та
ставлення до управління (менеджменту) – ефективність, інноваційність, командний підхід тощо.

•

Принципи – це професійні, в тому числі міжнародні, стандарти у сфері діяльності
організації.
В) Визначаємо сильні і слабкі місця організації, потенційні можливості та загрози
(проводимо SWOT-аналіз). Головна мета SWOT-аналізу – це визначення тих зовнішніх та внутрішніх факторів, що суттєво впливають на вашу організацію. SWOT-аналіз
проводиться за такою схемою:

Внутрішнє середовище
Сильні сторони
↓
Можливості

Слабкі сторони
Зовнішнє середовище

↓
Загрози

Г) Аналізуємо зацікавлені сторони та/або конкурентне середовище за методикою,
що вже описана в пункті 3 цього розділу.
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Д) Визначаємо пріоритетні напрямки діяльності, тобто головні сфери та види діяльності організації або ініціативної групи, наприклад «сприяння розвитку місцевої громади» або «надання допомоги внутрішньо переміщеним особам».
Е) Формулюємо цілі та завдання. Пріоритетні напрямки передбачають визначення
стратегічних цілей. Наприклад, для напрямку «сприяння розвитку місцевої громади» одна з цілей може бути сформульована як «надавати інформаційні та консультаційні послуги місцевим неурядовим організаціям, громадським та волонтерським рухам».
Завдання є логічною послідовністю кроків, що необхідно здійснити для досягнення цілей і отримання результатів. Для вищезазначеної цілі можна запропонувати
такі завдання:
•

Визначити потреби цільової аудиторії в інформаційних та консультаційних послугах шляхом проведення оцінювання потреб;

•

Скласти перелік послуг, що будуть надаватися;

•

Розробити стандарти та умови надання певних послуг;

•

Надати певну кількість послуг представникам цільових аудиторій протягом визначеного періоду.

Формулювання цілей та особливо завдань повинно відповідати принципам (критеріям) SMART:
•

S (specific, significant) – конкретний, значний.

•

M (measurable, meaningful, motivational) – вимірюваний, значущий, моти
вуючий.

•

A (attainable, agreed upon, action-oriented) – досяжний, узгоджений, орієнтований на конкретні дії.

•

R (realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented) – реалістичний, доречний, корисний, орієнтований на конкретні результати).

•

T (time-based, timely, trackable) – обмежений у часі, своєчасний, підлягає відстеженню.

Є) Формулюємо очікувані результати. Результати співвідносяться з завданнями. Результати можуть бути кількісними (наприклад, кількість учасників тренінгу) та якісними (наприклад, підвищення рівня знань учасників тренінгу), короткостроковими
(те, що ми отримали безпосередньо після завершення заходу) та довгостроковими
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(дії, наслідки, зміни, що відбулися через певний час, наприклад, через рік). Для
того, щоб порівняти отримані результати із запланованими, необхідно визначити індикатори – відповідні кількісні показники. Один результат може передбачати
декілька індикаторів, наприклад для проведеного тренінгу, це може бути кількість
учасників заходу, рівень знань учасників до та після тренінгу, тощо.
Результати можуть бути декількох видів:
•

Ефективності (В якій мірі використання ресурсів привело до отримання ре
зультатів?)
Результативності (В якій мірі отримані результати дозволили досягти мети?)
Впливу (Які ефекти (наслідки) мала здійснена діяльність?)
Значимості (Наскільки ціль (результати) відповідають потребам цільової групи
та загальній ситуації в громаді, регіоні, тощо?)
Стійкості (Чи залишаться вигоди від проведеної роботи після її завершення?)

•
•
•
•

Ж) Визначаємо ризики та шляхи їх усунення. Ризики аналізуються за такою схемою:

Ризик

Ймовірність

Вплив

Шляхи усунення
ризику

Кому належить
ризик

З) Розробляємо план заходів, що забезпечать виконання цілей і завдань. Підготовка плану здійснюється шляхом заповнення наступної таблиці:
Пріоритет

Ціль

Завдання Індикатор

Загальний Результат
результат Період 1

Результат
Період 2

І) Розробляємо план моніторингу та оцінки. Для підготовки плану необхідно визначити такі чинники:
•

Засоби перевірки (опитування, інтерв’ю, анкетування, аналіз документації,
тощо)
Джерела інформації (анкети, дані опитувань, документи, ЗМІ, тощо)
Частота збору даних (наприклад, раз на місяць).

•
•
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Після цього треба скласти план моніторингу та оцінки, використовуючи наступну
таблицю:
Стратегічні цілі
та завдання

Індикатори

Засоби
перевірки

Джерела
інформації

Частота
збору даних

5. Готуємо проект. Підготовлений нами стратегічний план передбачає значну
кількість різноманітних видів діяльності та заходів, що розраховані на значний
проміжок часу. Окремі або взаємопов’язані заходи можуть бути оформлені у
вигляді проектів. Проект – це комплекс взаємопов’язаних та обмежених у часі
заходів, націлених на вирішення конкретної (соціальної) проблеми та\або покращення рівня життя певних категорій населення (цільових груп), громади
або суспільства в цілому.
•

Підготовка проектної заявки складається з декількох етапів:

•

Написання проектної заявки;

•

Підготовка бюджету проекту;

•

Оформлення проекту;

•

Попередня самооцінка проекту та подання проекту.

Структура проекту визначається донорською організацією, що проводить грантовий конкурс, проте є елементи, що зустрічаються в більшості програм. До них можна віднести такі розділи:
•

Назва проекту. Має бути стислою, лаконічною, проте відображати головний
зміст проекту та пригортати увагу (бути оригінальною, креативною).

•

Обґрунтування. Не повинно перевищувати однієї сторінки. Обґрунтування містить відповіді на такі питання:
•

В чому полягає проблема?

•

Якими є причини ситуації, що склалася (дерево причин)?

•

Якими є наслідки ситуації (соціальні, економічні, політичні) для громади
та суспільства?

•

Що вже зроблено (нами та іншими організаціями) для вирішення проблеми?

•

Чому ми плануємо займатися вирішенням проблеми?
15
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Наступні 5 розділів (мета та завдання проекту; цільові аудиторії; план реалізації;
очікувані результати; та план моніторингу й оцінки) готуються за тими ж принципами, що запропоновані для підготовки стратегічного плану.
•
•
•
•
•

Перспективи проекту. Необхідно дати відповіді на наступні питання:
Чи планується продовження проекту?
За рахунок яких джерел фінансування?
Чи планується поширення (реплікація) проекту?
Бюджет. Складається відповідно до вимог донора. Зазвичай, бюджет містить
такі розділи:
Стаття витрат

Обґрунтування

Очікуване
фінансування

Власний
внесок

Загальна
сума

1 Адміністративні
витрати
2. Програмні
витрати
•

Додатки (титульний лист, інформація про організацію, резюме виконавців,
статутні документи, результати перевірок, зразки матеріалів, публікації в ЗМІ,
листи підтримки, тощо).
Анотація (стислий опис головних характеристик проекту).

•
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РОЗДІЛ 2
ЯК РОЗКАЗАТИ ГРОМАДІ ПРО НОВІ
ПОСЛУГИ ТА ЗАЛУЧИТИ НОВИХ КЛІЄНТІВ?
Рекомендації для підготовки та проведення презентації (урочистого відкриття) відновленого приміщення закладу соціальної інфраструктури
Після відновлення (ремонту) приміщень Ваш заклад матиме нові можливості надавати потрібні представникам місцевої громади послуги. Інакше до нього просто не ходитимуть люди. Відсутність користувачів може привести до зменшення
фінансування, а в перспективі й до скорочення штатів і навіть закриття самого закладу. Щоб запобігти цьому необхідно запропонувати громаді саме ті сервіси, що
їй потрібні. Презентація (урочисте відкриття) відновленого приміщення Вашого закладу є гарним інформаційним приводом, щоб поінформувати представників громади про нові можливості та залучити нових споживачів.
Що для цього необхідно зробити?
1. Добре, якщо Ви знаєте, що саме потрібно громаді та що Ваш заклад може запропонувати користувачам. Крім того, Ви вже маєте чіткий і зрозумілий план дій, який
Ви готові презентувати громаді. Якщо ні, перше, що Вам потрібно – це визначити
потреби громади та відповідні послуги, що надаватиме Ваш заклад. Для цього:
А) Визначте, які послуги та кому саме надаватиме Ваш заклад, підготувавши письмові відповіді на такі запитання:
•
•
•
•

Хто є користувачами ваших послуг? Складіть список за категоріями (наприклад, пенсіонери, внутрішні переселенці, самотні жінки, тощо).
Які послуги Ви надаєте кожній категорії? Запишіть перелік послуг напроти кожної категорії користувачів.
Яким ще категоріям споживачів Ви могли б надавати аналогічні послуги? Запишіть їх іншим кольором.
Які додаткові (нові) послуги Ви могли б надавати Вашим постійним користувачам? Запишіть їх іншим кольором.

Б) Проведіть опитування Ваших постійних та потенційних користувачів – підготуйте
анкету та задайте їм декілька запитань в усній або письмовій формі (навіть якщо Ви
проводите усне опитування, відповіді мають бути занотовані):
17
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•

Назвіть перелік послуг, що Ви пропонуєте, та спитайте, які з них користувач
хоче отримувати, як часто, на яких умовах, в який час тощо;
Спитайте, чи отримував споживач запропоновані Вами послуги раніше. Якщо
так, дізнайтесь, що йому подобалось, а що – ні , та чому саме?
Які додаткові (відсутні у Вашому списку) послуги споживач хотів би отримувати
від Вашого закладу, як часто, на яких умовах, в який час тощо.

•
•

В) Проаналізуйте отримані дані та складіть перелік послуг, що Ви пропонуєте різним цільовим аудиторіям. Цей список має ґрунтуватись на потребах представників
громади та можливостях (в тому числі фінансових) Вашого закладу. Якщо певні
запити від громади виходять за межі Вашої компетенції та можливостей, Ви можете обговорити варіанти їхнього впровадження з місцевим керівництвом в якості
пілотних проектів (наприклад, за рахунок благодійних коштів або платних послуг).
З прикладами таких проектів, реалізованих оновленими українськими публічними
бібліотеками, Ви можете ознайомитись в додатку 3. «Приклади соціальної згуртованості та надання послуг закладами соціальної інфраструктури».
2. Визначте, кого Ви хочете запросити на урочисте відкриття (презентацію), складіть попередні списки. Декілька порад, як це краще зробити:
•

Слід пам’ятати, що головною дієвою особою на презентації має бути майбутній споживач. Саме для нього функціонує Ваш заклад і саме він визначатиме
майбутнє закладу. Ви вже маєте перелік реальних та потенційних клієнтів. Визначте, скільки представників кожної цільової групи Ви хотіли б бачити на презентації з урахуванням можливостей Вашого приміщення. З одного боку, Вам
потрібно познайомити максимальну кількість споживачів з новими сервісами.
З іншого боку, на презентації усім має бути комфортно і достатньо місця для
запланованих заходів, тому занотуйте приблизну кількість користувачів, яких
би Ви хотіли бачити.
Дуже важливо, щоб на презентації були присутні представники місцевої влади. Складіть поіменний список чиновників, яких би Ви хотіли бачити. Узгодьте
дату проведення презентації з керівниками Вашого міста (села, селища). Попросіть їх внести дату презентації до плану офіційних заходів (це дозволить
Вам уникнути небажаних зривів та переносів).
Безумовно, Ви захочете побачити на заході Ваших друзів та партнерів (інші муніципальні установи, НУО, освітні заклади, тощо). Складіть список, порахуйте кількість.
Вам можуть стати в нагоді також представники місцевого бізнесу, зокрема в
якості потенційних благодійників та спонсорів. Складіть список тих, кого Ви

•

•
•

18

•
•

•

особисто знаєте та з ким вже працювали. Подумайте, кого Ви ще хотіли б запросити? Додайте до загального списку.
Важливо також мати добре налагоджені стосунки з місцевими ЗМІ. Складіть
список журналістів, яких Ви хотіли б бачити на відкритті.
І, мабуть, останні (за списком, але не за значенням) – представники донорської
організації, що фінансує Ваш проект. Заздалегідь поінформуйте донора про час
проведення презентації та з’ясуйте, хто саме від нього планує взяти участь у
заході. Чи планують представники донора виступати, на скільки хвилин розрахований виступ, чи є потреба в технічних засобах (наприклад, проектор та
екран для презентації, Інтернет, тощо).
Складіть загальний список, подивіться, чи відповідає загальна очікувана кількість учасників Вашим можливостям. Подумайте, який час буде зручним для
більшості запрошених. Зважаючи на те, що більшість дорослих працює, можна
проводити відкриття або ввечері, або у вихідний день.

3. Запросіть учасників.
Ви вже маєте попередній склад учасників презентації. В залежності від категорії
учасників Ви будете використовувати різні варіанти запрошень, зокрема:
•
•

Надішліть офіційні запрошення представникам влади, бізнесу, донорів та іншим офіційним особам (бажано за 10-14 днів до заходу).
Подумайте, як максимально поширити інформацію серед Ваших реальних та
потенційних клієнтів, використавши при цьому мінімум часу та інших ресурсів.
Можна: розмістити оголошення на фасаді Вашого закладу, в інших місцях, що
відвідують користувачі Ваших послуг (комунальні служби, органи міського самоврядування, лікарні, тощо); в Інтернеті: на сайті Вашого закладу, міському інформаційному порталі, сайті міської ради, сайтах місцевих неурядових організацій,
тощо; розмістити оголошення в місцевій газеті, якщо маєте дружні стосунки з місцевою пресою; провести невеличкий флеш-моб біля Вашого закладу або десь в
людному місці, якщо маєте групу волонтерів; звернутись за допомогою до Ваших
друзів та партнерських організацій. Ваші постійні відвідувачі також можуть стати інструментом поширення інформації. Іншими словами, існує значна кількість
можливостей для того, щоб своєчасно та з мінімальними витратами донести інформацію до широкої аудиторії. Ще одне, не менш важливе питання – це так
зване ключове повідомлення, тобто те, з чим Ви звертаєтесь до Вашої аудиторії.
Не достатньо просто написати, що в такому-то місці в такий-то час відбудеться
такий-то захід. Це мало кого зацікавить. Потрібно знайти такі аргументи, що спонукають людину не тільки прийти, але й покликати інших. Зрозуміло, що моти19
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вація та аргументація для різних цільових груп буде різною, тому необхідно підготувати декілька ключових повідомлень для різних аудиторій. Наприклад, чим
можна зацікавити фермера прийти на відкриття відновленої бібліотеки? Наприклад, тим, що в бібліотеці можна знайти сучасну інформацію про нові технології,
про постачальників якісного сільськогосподарського обладнання, про котирування сільськогосподарської продукції та багато іншого. В той же час для пенсіонера,
скоріш за все, ця інформація не буде важливою. Для нього реальним стимулом
прийти в бібліотеку може стати можливість дізнатися про останні зміни в пенсійному законодавстві, про ціни на ліки в місцевих аптеках, тощо.
Інакше треба підходити до запрошення представників ЗМІ. Часто організації обмежуються тим, що надсилають прес-релізи до ЗМІ. Як правило, це не спрацьовує – в
кращому випадку ЗМІ розмістить інформацію про те, що така подія відбулась. Якщо
Ви хочете, щоб ЗМІ дійсно звернули увагу на Ваш заклад, Вам необхідно зв’язатись
з редакцією заздалегідь і розповісти їм про те, що відбувається і про те, що Ви плануєте робити. Якщо є можливість, запросіть журналістів ще до офіційного відкриття
до себе, спробуйте не лише забезпечити їхню участь у презентації, але й налагодити
довгострокові відносини. Для цього Вам потрібно переконати ЗМІ в тому, що Ви
можете стати для них постійним джерелом цікавої та корисної інформації, оскільки
журналісти постійно відчувають брак у новинах та цікавих матеріалах.

•

4. Підготуйте сценарій урочистого відкриття, до якого доцільно включити декілька пунктів:
А) Офіційна частина (привітання від офіційних осіб). Заздалегідь визначте кількість
виступаючих та погодьте з ними час їхніх виступів. Пам’ятайте, що кількість та тривалість виступів має бути обмеженою і не обтяжливою для присутніх (3-5 виступів
тривалістю до 5 хвилин кожний буде цілком достатньо). Своєчасно з’ясуйте потребу виступаючих у технічних засобах (комп’ютер, проектор, екран, тощо).
Б) Презентація оновленого закладу та нових послуг. Ця частина заходу є найбільш
важливою – саме вона дозволить пригорнути увагу Ваших користувачів, міської
влади, потенційних спонсорів та ЗМІ. Зміст цієї частини залежить від тих послуг
та можливостей, що Ви хочете продемонструвати учасникам заходу. Ваше завдання – продемонструвати користь, яку оновлений заклад буде приносити громаді.
Декілька порад з цього приводу:
•
•

намагайтесь не розповідати, а демонструвати Ваші послуги та нові можливості;
залучіть учасників до активної участі, дайте їм можливість відчути переваги
того чи іншого сервісу;
20

•

зробіть презентацію максимально динамічною, якщо є можливість організуйте декілька робочих місць для демонстрації;

•

Презентації послуг мають бути максимально цікавими та веселими. Не забувайте про конкурси та вікторини (коли це доцільно) та, відповідно, про призи
для переможців;

•

Якщо у Вас є нове обладнання, обов’язково покажіть, як воно працює (але не
забудьте напередодні його налаштувати та перевірити);

•

На всяк випадок підготуйте альтернативний план (якщо щось піде не так).

В) Після демонстрації нових можливостей настає час поговорити про майбутнє.
Якщо Ви маєте необхідне обладнання (комп’ютер, проектор, екран) варто підготувати презентацію в PowerPoint, в якій необхідно:
•

стисло нагадати про те, що зроблено (ремонт, нове обладнання, тощо);

•

розповісти про майбутні плани Вашого закладу (нові послуги, проекти, тощо);

•

поінформувати громаду про складнощі, з якими Ви стикаєтесь (наприклад,
брак фінансування або волонтерів) та звернутись до громади із проханням про
допомогу.

Г) Наприкінці заходу варто залишити час для питань та відповідей та провести невеличку прес-конференцію, якщо на відкритті будуть присутні журналісти.
Д) Визначте, які інформаційно-рекламні матеріали (буклети, інформаційні листки,
тощо) Ви будете поширювати під час заходу. Зокрема, необхідно вирішити:
•

Скільки примірників Вам потрібно для кожного з інформаційно-рекламних матеріалів?

•

Хто готуватиме інформацію, хто робитиме дизайн?

•

Де надрукувати матеріали?

•

Скільки потрібно коштів? Де їх можна знайти, якщо Ви не маєте відповідного
бюджету?

Під час підготовки сценарію розрахуйте час на проведення заходу. Пам’ятайте, що
тривалість всього заходу не повинна перевищувати 1,5-2 години. Не забудьте погодити підготовлений сценарій з представниками місцевої влади.
Після цього розробіть план підготовку заходу – визначте відповідальних та терміни
виконання.
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РОЗДІЛ 3
ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ЯК ЕЛЕМЕНТ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
У більшості розвинених країн світу Піклувальні ради є важливою та невід’ємною
складовою системи державно-громадського управління закладами соціальної інфраструктури (ЗСІ). На практиці такі ради є своєрідним містком між громадою та
ЗСІ, оскільки до їхнього складу входять представники різних верств та соціальних
груп населення. Це дозволяє ЗСІ підтримувати тісний зв’язок з громадою, своєчасно дізнаватися про потреби її членів, про реакцію громади на заходи ЗСІ, тощо.
Крім того, члени Ради виступають своєрідними посередниками у розвитку партнерських стосунків ЗСІ з бізнесом, ЗМІ, НУО, релігійними громадами та іншими
структурами, звісно якщо представники цих організацій присутні у Раді.
З іншого боку, Піклувальна рада є захисником та представником ЗСІ у відношеннях
з владою, оскільки до її складу, як правило, залучаються люди, які відомі у громаді,
користуються її довірою та мають вплив. Відмовити таким особам представникам
влади набагато складніше, ніж керівнику ЗСІ.
Піклувальна рада є також ефективним джерелом залучення додаткових ресурсів
для ЗСІ. По-перше, до її складу можуть входити особи, які особисто мають такі ресурси (наприклад, місцеві підприємці) та можуть поділитися ними. По-друге, однією з функцій Ради є громадський контроль за використанням закладом коштів, в
тому числі позабюджетних. Сам факт наявності такого контролю викликає більше
довіри, що, в свою чергу, стимулює громаду більш активно допомагати ЗСІ.
В цілому, Піклувальні ради виконують такі функції:
•

Участь у розробці місії та визначенні стратегічних цілей та завдань ЗСІ, контроль за їх виконанням;
Представництво та просування інтересів ЗСІ у відносинах з владою;
Розвиток партнерських стосунків з представниками інших секторів, сприяння
підвищенню статусу та іміджу ЗСІ в громаді;
Сприяння залученню додаткових ресурсів, переважно з місцевих джерел;

•
•
•
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•

Моніторинг та контроль за використанням позабюджетних коштів;

•

Надання інформаційної та консультаційної підтримки ЗСІ.

Насправді, ефективна Піклувальна рада приносить користь не лише самій ЗСІ, але
й місцевій владі. Влада не втрачає контроль за діяльністю закладу, оскільки саме
вона приймає Положення про Піклувальну раду, тим самим визначаючи перелік
повноважень та управлінських функцій, що вона делегує. Крім того, саме влада
затверджує персональний склад Піклувальної ради та зміни до нього. В той же час
влада знімає з себе значну частину «головного болю», пов’язаного з організацією
роботи, розвитком та фінансуванням ЗСІ, оскільки значна частина відповідальності
лягає на плечі саме Піклувальної ради.
Єдиного закону, що регламентує діяльність Піклувальних рад в Україні, не існує
(Законопроект «Про Піклувальні ради» було внесено до Верховної Ради ще в березні 2012 року, але так і не було прийнято). Юридичним підґрунтям для діяльності Піклувальних рад є нормативно-правові акти, прийняті різними органами центральної виконавчої влади та місцевого самоврядування (див. Додаток __ Наказ
Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про піклувальну раду
загальноосвітнього навчального закладу»).
Сьогодні Піклувальні ради достатньо активно створюються при різних ЗСІ – учбових закладах, публічних бібліотеках, медичних закладах, тощо. Прикладом може
слугувати діяльність Піклувальної ради Житомирської обласної дитячої лікарні.
Результатом злагодженої роботи Піклувальної ради при Житомирській обласній
дитячій лікарні (ЖОДЛ) стало залучення матеріальних цінностей та позабюджетних коштів на загальну суму близько 1 240 000 гривень. За рахунок цих коштів:
• виконано сучасний капітальний ремонт відділення новонароджених (майже
600 тисяч гривень).
• проведено акцію по облаштуванню ігрових кімнат з метою створення належних умов для відпочинку дітей, які лікуються у відділеннях лікарні.
• до 20-ї річниці Чорнобильської трагедії на території лікарні посаджено березовий гай.
• щороку до дня Святого Миколая, на Різдво, на Великдень та до Дня захисту
дітей Піклувальна рада проводить в лікарні святкові ранки, на яких діти отримують подарунки. Щороку до дня Святого Миколая члени Піклувальної ради
відвідують обласний дитячий притулок з ляльковим театром та подарунками.
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•
•
•

проведено капітальний ремонт та сучасне переобладнання відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії новонароджених.
за підтримки Піклувальної ради на базі онкогематологічного центру ЖОДЛ
тривають заняття з арт-терапії.
наразі проводиться ремонт та облаштування сурдологічного кабінету в консультативній поліклініці з урахуванням сучасних вимог. Проведено тендер на закупівлю аудіологічної діагностичної системи, аудіодіагностичної тестової системи та
діагностичного аудіометру (на загальну суму 198 тисяч 800 гривень) на кошти організацій та підприємств області, зібрані шляхом проведення акції, благодійних
внесків фізичних осіб, а також 45тисяч гривень – за рахунок обласного бюджету.

За матеріалами сайту: http://www.medcenter.org.ua/trustees.html

Існують два можливі шляхи створення Піклувальної ради. В першому випадку ЗСІ
самостійно започатковує Раду, спираючись на власний статут або інші установчі
акти (звісно, якщо таким документом передбачено створення відповідних органів). В цьому випадку ЗСІ не потребує додаткових дозволів від місцевої влади, проте безперечним мінусом такого підходу є те, що відповідний орган місцевого самоврядування в особі, наприклад керівника відповідного департаменту, може не
визнати правомочність ради та взагалі не звертати на неї увагу.
Якщо ЗСІ вирішує самостійно створити Піклувальну раду загальна послідовність
дій може бути такою:
1. Підготувати проект Положення про Піклувальну раду (скориставшись, наприклад, зразком, що знаходиться у додатку 2 до цього посібника).
2. Скласти приблизний перелік осіб, що могли б увійти до Піклувальної ради.
3. Визначити перелік переваг (стимулів), що надає участь у Раді її членам (наприклад, інформування громади про роботу та внески членів Ради у ЗМІ, надання
членам Піклувальної ради додаткових пільг або можливостей у користуванні
послугами ЗСІ, тощо).
4. Провести індивідуальні переговори з потенційними членами Ради.
5. Підготувати та провести перше засідання Піклувальної ради, під час якого затвердити Положення про Піклувальну раду та вибрати Голову Піклувальної
ради та його заступників.
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Другий підхід є більш складним, але й більш перспективним. Він передбачає узгодження та отримання дозволу від органу влади на створення Піклувальної ради. В
цьому випадку місцева влада офіційно визнає такий орган, його повноваження та
бере безпосередню участь у його створенні.
У такій ситуації необхідно провести невеличку адвокаційну кампанію (тобто кампанію впливу на відповідних представників місцевого самоврядування), а саме слід:
1. Провести попередні (неофіційні) переговори з представниками уповноваженого органу щодо створення Піклувальної ради; пояснити їм ті переваги, що отримає громада, місцева влада та безпосередньо ЗСІ; отримати попередню згоду.
2. Ще раніше бажано сформувати громадську думку з цього питання та заручитися підтримкою громадськості. Для цього можна провести робочу зустріч або
круглий стіл за участю представників різних зацікавлених сторін (наприклад,
НУО, ЗМІ, освітні установи тощо) з метою забезпечення громадської підтримки
ідеї створення Піклувальної ради ЗСІ, підготувати та розмістити декілька публікацій в місцевих ЗМІ, заручитись листами підтримки від зацікавлених сторін.
3. Узгодити з представниками уповноваженого органу перелік необхідних документів, що мають бути підготовлені, та процедуру їх розгляду та прийняття рішення.
4. Підготувати проекти необхідних документів (проект розпорядження або наказу про створення Піклувальної ради, пояснювальну записку до нього, проект
Положення про Піклувальну раду та пропозиції щодо персонального складу
Ради) та подати їх до відповідного органу.
5. Відслідковувати процес розгляду та затвердження документів, у разі потреби
здійснювати необхідні дії, що прискорять та забезпечать прийняття потрібного
рішення.
Дуже важливим є питання персонального складу Піклувальної ради. В будь-якому
випадку, необхідно, щоб до її складу входили:
•

•
•

Представники різних секторів (бізнесу, громадського сектору, ЗМІ, влади, учбових закладів, церков тощо), небайдужі до розвитку ЗСІ. ЗСІ в Раді представляє ЛИШЕ керівник закладу (за посадою);
Відомі та впливові в громаді особи, репутація яких не викликає сумнівів;
Особи, що не асоціюються з певними політичними, ідеологічними, релігійними тощо доктринами;
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•

Особи, що не мають особистого або комерційного конфлікту інтересів між собою (наприклад, конкуренти по бізнесу);
Особи, що мають можливість та бажання надавати допомогу ЗСІ фінансовими,
матеріальними, інтелектуальними та іншими ресурсами.
Після офіційного затвердження Піклувальної ради необхідно підготувати та
провести її перше засідання. Цей захід також можна використати як інформаційний привід для привернення уваги громади до ЗСІ і провести урочисту подію (див. розділ _. Рекомендації для підготовки та проведення презентації).
Необхідно також підготувати порядок денний для першого засідання, до якого
включити такі питання:
Знайомство (представлення) членів Піклувальної Ради.
Інформація про діяльність ЗСІ (головні результати діяльності).
Презентація (у разі призначення органом місцевого самоврядування) або вибори Голови Піклувальної ради.
Презентація (у разі затвердження органом місцевого самоврядування) або обговорення та затвердження Положення про Піклувальну раду.
Презентація, обговорення та затвердження планів ЗСІ на наступний рік (півроку).
Бажано також призначити секретарем Піклувальної ради відповідального працівника ЗСІ для підтримки контактів, ведення протоколів та підготовки інших
матеріалів для членів ради.

•
•

•
•
•
•
•
•
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Додаток 1

Концепція соціальної згуртованості
Останнім часом концепція соціальної згуртованості (СЗ) отримала значну увагу.
СЗ є підходом, що фокусується на соціальних якостях, таких як: ступінь нерівності або зміцнення соціальних відносин і зв’язків всередині суспільства. Соціальна згуртованість розглядається як характеристика суспільства, що має справу із
зв’язками та відносинами між соціальними одиницями, такими як: окремі особи,
групи, об’єднання, а також територіальні угрупування. Ключовими аспектами СЗ
є: міцність соціальних відносин, спільні цінності, почуття спільної ідентичності та
приналежності до єдиної громади, довіра серед членів громади, а також ступінь
нерівності та невідповідності.
Є два головних аспекти концепції СЗ: (1) скорочення нерівності, невідповідності та
соціальної ізоляції та (2) зміцнення соціальних відносин, взаємодії та зв’язків.
Перший аспект СЗ стосується регіональних відмінностей, питання рівних можливостей і нерівностей між групами населення та інших аспектів соціальної ізоляції
та визначатиметься системою індикаторів. Прикладами одиниць вимірювання в
рамках різних галузей життя є регіональні відмінності за станом навколишнього середовища, рівні можливостей для жінок і чоловіків у сфері зайнятості, нерівність між соціальними верствами у сфері здоров’я, рівень соціального відсторонення від матеріальних благ, що визначають бідність за рівнем доходів.
Другий компонент СЗ включає в себе всі аспекти, що разом складають соціальний капітал суспільства. Він включає в себе 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. Соціальні відносини і діяльність, в основному орієнтовані на суспільне і політичне життя та інтеграцію та в меншій мірі на сферу праці (соціальні відносини на робочому місці, участь у трудовому житті) та домашні господарства і родини
(сімейні відносини, діяльність домогосподарств). Якість суспільних інститутів є компонентом соціального капіталу, який застосовується в різних сферах життя. Заклади освіти, охорони здоров’я, трудового життя, соціального забезпечення, соціального обслуговування, політичної системи і правової системи мають до цього пряме відношення.
(За матеріалами посібника Регіни Бергер-Шмітт. Соціальна згуртованість як аспект
якості суспільства: концепція та вимірювання. Манхайм, 2000).
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Додаток 2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 45 від 05 лютого 2001 року
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 19 лютого 2001 р.
за № 146/5337
Про затвердження Положення про піклувальну раду
загальноосвітнього навчального закладу
Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року
№ 964, наказую:
1. Затвердити Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального
закладу (додається).
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального
закладу до відома місцевих органів управління освітою та керівників навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.
3. Цей наказ та Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу надрукувати в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев’юка В.О.
Міністр В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України 05.02.2001 № 45
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 19 лютого 2001 р.
за № 146/5337
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ПОЛОЖЕННЯ
про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №
964, у навчальних закладах усіх типів та форм власності за рішенням загальних
зборів (конференції) може створюватись піклувальна рада.
1.2. Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем
освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
1.3. У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, цим Положенням.
1.4. Загальноосвітній навчальний заклад на основі цього Положення розробляє
Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу відповідно до свого типу.
2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради
2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення
широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:
•

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у загальноосвітньому
навчальному закладі;

•

сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної,
культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;
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•

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та
здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

•

організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

•

сприяння створенню та раціональному використанню фонду загально
обов’язкового навчання;

•

сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

•

запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників
загальноосвітнього навчального закладу;

•

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

•

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом;

•

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного
процесу.

2.3. Піклувальна рада діє на засадах:
•

пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

•

самоврядування;

•

колегіальності ухвалення рішень;

•

добровільності і рівноправності членства;

•

законності, гласності.
3. Створення піклувальної ради та організація її діяльності

3.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або
ради загальноосвітнього навчального закладу.
3.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів,
окремих громадян, у тому числі іноземних.
3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких
входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи,
які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
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3.4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) загальноосвітнього навчального закладу шляхом голосування простою більшістю
голосів.
3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її
засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
3.8. Голова піклувальної ради:
•

скликає і координує роботу піклувальної ради;

•

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

•

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

•

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
3.9. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається
їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть
проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
3.10. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах,
у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
3.11. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання
організовується членами піклувальної ради.
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3.12. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний
процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
4. Права піклувальної ради
Піклувальна рада має право:
•

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення
матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього
навчального закладу;
сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу;
вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної
бази загальноосвітнього навчального закладу;
сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів (ви
хованців);
брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

•
•
•
•

Заступник начальника департаменту
розвитку дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти П.Б. Полянський
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Додаток 3

Приклади соціальної згуртованості
та надання послуг закладами
соціальної інфраструктури
Ваш заклад може зробити дуже багато для розвитку громади та покращення життя
її мешканців. Рецепт успіху досить простий. У вас вже є головний інгредієнт – відновлене та відремонтоване приміщення. Залишилось додати трохи бажання та креативу. А зробити можна дійсно дуже багато. Пропонуємо Вашій увазі проекти, що
були реалізовані відновленими публічними бібліотеками3. Впевнені, що Ви знайдете цікаві ідеї для власної діяльності, а головне – творчу наснагу і бажання працювати.
1. Нові послуги: реєстрація дітей до дитсадку в бібліотеці (с.Зірне Рівненської обл.)
Нерідко молодим батькам ледь не від дня народження дитини потрібно ходити до
дитячого садочка та домовлятись, аби їхню дитину зарахували до закладу. Комусь
щастить одразу, а іншим доводиться чекати. Відтепер батьки мають можливість
влаштовувати своїх дітей до дошкільних закладів через інтернет в бібліотеках. Цією
послугою вже скористались молоді матері – користувачки Дрогобицької центральної районної бібліотеки (ЦРБ). «Коли в батьків немає можливості самостійно внести дані дитини через відсутність інтернету вдома чи людина не впевнена, що сама
впорається, – на допомогу приходять працівники нашого інтернет-центру. Ольга
Процак та Ірина Когут стали першими, хто успішно зареєстрував своїх дітей до дитсадка», – розповідає Наталія Ничик, бібліотекар читального залу книгозбірні.
До публічно-шкільної бібліотеки-філії с. Зірне Березнівського району, що на Рівненщині, за допомогою з реєстрацією дітей до садочка протягом останнього місяця звернулося шість молодих батьків. Валентина Саванчук, бібліотекар сільської
книгозбірні, розповідає: «Ми допомагаємо батькам подавати заявку через ресурс
електронної реєстрації до ДНЗ. Лише сьогодні до нас звернулися двоє». Серед них
і пані Марія Давидюк, що прийшла до бібліотеки, аби допомогли зареєструвати
до місцевого садочка «Барвінок» її онуку. «Я спочатку звернулася до дитячого за-

3

За матеріалами сайту www.bibliomist.org
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кладу, але там відповіли, що реєструють лише через інтернет, тому й вирушила до
бібліотеки. Процедура реєстрації не дуже складна, та й бібліотекарі завжди допоможуть», – розповідає пані Марія.
На новому порталі можна також проглянути інформацію про дитячий садок, залишити чи прочитати відгук про установу, або оцінити її за п’ятибальною шкалою, як
це зображено на фото нижче.
Нова послуга набирає обертів серед бібліотек України, що мобілізуються на допомогу своїм користувачам. Але не всі користувачі бібліотек обізнані про це, адже ресурс досить новий. Отримати детальну інструкцію, як користуватися електронним
порталом реєстрації до ДНЗ можна тут: http://bit.ly/1heHgCg.
2. Інформаційні послуги для бізнесу (с.Чагор Черновицької обл.)
Віра Бауер (Руснак) – молода підприємиця з села Чагор що на Буковині. Вона вирішила започаткувати власну справу в Чернівцях та відкрила невеличку затишну
піцерію. А от піца там – незвичайна, в формі парасольки з ніжкою. Ексклюзивну
піцу виготовляла унікальна машина, привезена Вірою з самої Італії. Зручно, стильно, смачно. В місті (а може й в Україні) така машина – одна. Але одного разу, з самого ранку перед початком робочого дня, чудо-машина перестала працювати. Вона
включалася, але категорично відмовлялася просмажувати формочки, з яких потім
і виходили заготовки-парасольки. Найближчий сервісний центр італійської компанії – в Мілані. Що робити, адже за годину почнуть приходити відвідувачі? В кого
запитати пораду з приводу абсолютно незнайомої високотехнологічної машини, до
якої навіть інструкція з експлуатації на кількох сотень сторінках італійською мовою?
На щастя, неподалік – сучасна бібліотека-філія №1. Туди п. Віра й зайшла в пошуках італійського словника. Але побачивши включені комп’ютери і оголошення про вільний доступ до інтернету, пані Віра вирішила скористатися бібліотечними послугами. З інструкції до приладу вона дізналася адресу веб-сторінки фірми-виробника машини для піци.
Написала електронного листа англійською, і поки шукала в інтернеті поради, що робити
в схожій ситуації, отримала відповідь. Представниця фірми з Мілану запропонувала поговорити з місцевим сервіс-інженером онлайн. Вже через десять хвилин спілкування по
«Скайпу» (пані Віра говорила англійською, представниця закордонної компанії перекладала інженеру на італійську) причина проблеми з’ясувалася. В приміщенні кафе була заслабка напруга, і машина не могла прогрітися до необхідної температури. Віра подякувала і вже через півгодини підключена до стабілізатора напруги машина видала першу
порцію заготовок для піци. А бібліотекарі тепер самі бажані гості в кафе «Парасолька».
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3. Організація он-лайн бізнесу (м.Бучач Тенопільської обл.)
Час інтернет-технологій велика популярність онлайн-магазинів вже давно стала
незаперечним фактом. Інтернет-торгівля розвивається високими темпами, і деякі
підприємці вже стали «інтернет-першопрохідцями», започаткувавши свої власні
онлайн-магазин «з нуля». Перевагами такої торгівлі скористалася й користувачка
Бучацької центральної бібліотеки, приватний підприємець пані Надія Кущак.
«Я вже декілька років є власницею невеликого магазину дитячого одягу, – розповідає пані Надія. Та останнім часом торгівля йде не так успішно, як би цього хотілося.
Якось я у черговий раз «забігла» до бібліотеки, яка знаходиться поруч і, беручи
книгу, поділилася із знайомою бібліотекаркою тривогами щодо подальшої долі
свого бізнесу. Мені порадили звернутися до послуг інтернету. Разом з бібліотекарями ми переглянули чимало різних сайтів і я зупинила свій вибір на одному з
найбільших українських інтернет-аукціонів.
Надія зареєструвалася на цьому сайті і тепер здійснює на ньому реалізацію дитячого одягу за допомогою аукціонних торгів або фіксованих цін. Її бізнес значно
пожвавився, адже вона отримала можливість продавати свій товар не тільки у магазині райцентру, а й вийти на споживача цілої України.
Можливість використовувати сучасні технології дала новий поштовх розвитку підприємницької діяльності пані Кущак. Відтепер магазин пані Надії надає можливість її потенційним покупцям здійснювати покупки в зручний час та в зручному
місці, скрізь, де є інтернет: на роботі та вдома, а перевіряти стан свого бізнесу – в
місцевій бібліотеці.
«Мені пощастило ще й тому, – каже пані Надія, – що бібліотека знаходиться поруч
з моїм звичайним магазином. Тепер я використовую кожну вільну хвилину, щоб
скористатися послугами безкоштовного бібліотечного інтернету і зайти до свого,
вже віртуального магазину. В інтернеті шукаю і інші цікаві варіанти реалізації свого
товару. З упевненістю можу сказати, що мій бізнес значно пожвавився. Дякую дівчатам з бібліотеки, що вчасно підказали мені ідею з онлайн-торгівлею».
4. Школа юних журналістів (м.Світловодськ Кіровоградської обл.)
Нові друзі, корисні знання, реалізація творчих планів та ідей, зйомки, інтерв’ю, підготовка репортажів та сюжетів. Все це та багато іншого можна отримати, ставши
учасником «Школи юних журналістів», що працює у Світловодській центральній
міській бібліотеці.
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Члени гуртка засвоюють ази журналістики за двома напрямками: тележурналістика та газетярська справа. Діти створюють власні телевізійні сюжети, друкуються в
пресі, випускають власну газету «Молодіжний вісник». Від початку роботи «Школи
юного журналіста» бібліотекарі своїм завданням ставили ознайомлення слухачів з
принципами журналістської діяльності, зокрема навчити взаємодії з професійними ЗМІ, дати уявлення про професію.
Юні журналісти поєднували стаціонарну та заочну форми навчання, теоретичні і практичні заняття: відвідували лекції та семінари, майстер-класи, індивідуальні консультації, ознайомчі зустрічі, працювали в режимі онлайн. Однією з активних відвідувачів
таких занять була і учениця школи Яна Боровська. Такі теми тренінгів як «Що повинен
вміти сучасний журналіст», «Говоримо правильно», «Пишемо грамотно» дозволили
Яні знайти упевненість в собі, вільно висловлювати свої думки і почуття, спілкуватися з аудиторією, відстоювати свою думку, вміти грамотно оформлювати свої думки
на папері. Крім того Яна зрозуміла, що зараз журналісту потрібні як редакторські,
так і технічні навички, тож вона навчилась не тільки писати тексти, а й користуватися
цифровим фотоапаратом, знімати та монтувати відео. В 2013 році разом з іншими
юними гуртківцями Яна взяла участь у створенні конкурсного міні-фільму про роботу
«Школи юного журналіста». В основу відеоролика лягла розповідь про сучасну послугу бібліотеки – навчання талановитих дітей Світловодська основам медіазнавства.
5. Збір коштів для онкобольних дітей (м.Луцьк, Волинська обл.)
Волинська обласна бібліотека для юнацтва знає, що однією з причин високої
смертності онкохворих дітей в Україні є відсутність відповідної реабілітації. 70% таких дітей мають шанс на одужання. І багато хто з них одужує завдяки небайдужим
людям, яких організувала на допомогу бібліотека.
Працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва не вперше впроваджують ініціативи на підтримку хворих та дітей-сиріт. «Творчість заради життя» – так називається
черговий благодійний проект, організований бібліотекою у співпраці з відділом організації благодійності та соцслужіння Волинської єпархії УПЦ КП та за особистого благословення керуючого Волинською єпархією УПЦ КП митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Мета акції – збір коштів на потреби діток онкогематологічного центру
Волинської обласної дитячої лікарні та надання психологічної підтримки хворим.
До впровадження кампанії бібліотекарі залучили молодь через соціальні мережі.
На звернення відгукнулися молоді активісти, які своєю творчістю хочуть допомагати тим, хто опинився на межі життя та смерті. На головній площі міста було прове36

дено виставку-продаж робіт молодих фотографів, представлено вокальні номери
учасників клубу сімейного дозвілля «Креативний простір» та музичних шкіл № 1
та № 3, демонструвалися відеокліпи та сюжети про хворих дітей. Перехожі зупинялися, слухали та давали свою фінансову підтримку на ці потреби. Про акцію з
соціальних мереж дізналися також студенти Луцького Національного технічного
університету та, відвідавши бібліотеку, стали її волонтерами.
На 8 жовтня було зібрано 1028 грн. З них 820 грн. було витрачено на придбання електронних медичних ваг для немовлят онкогематологічного центру Волинської обласної дитячої лікарні. Адже досить часто дозування ліків залежить від ваги дитини, а
старе обладнання працює уже зі значними неточностями. Решту коштів, зібраних завдяки бібліотечній ініціативі, було передано на лікування 9-річної дівчинки Вікторії.
6. Нові інформаційні послуги для аграріїв (м.Виноградів Закарпатської області)
Відповідь на питання про значення нових технологій для аграріїв дає Виноградівська
ЦРБ, започаткувавши серію програм «Інформаційне поле олешницького аграрія». На
базі бібліотеки-філії села Олешник була проведена районна школа взаємообміну досвідом роботи для бібліотек районної системи, що пройшла під загальною темою «Новітні інформаційні технології – виробнику сільськогосподарської продукції».
Про потребу таких заходів у цей перехідний період, коли інтернет-інформація є далеко не в кожному сільському домі, а оперативно дізнатися про важливі факти треба,
говорять самі аграрії. За словами голови Закарпатської асоціації фермерів і приватних
землевласників Юлії Пелешкей, «фермер не просто людина, яка вирощує урожай.
Фермер – це учасник сучасного аграрного ринку. І від обізнаності в сучасних технологіях, законодавстві, ринках збуту залежить успіх тої справи, якою він займається.
Навіть маючи вдома той же комп’ютер і доступ до мережі фермер не завжди встигає
знайти інформацію, яка йому потрібна. І тут на допомогу приходять сільські бібліотекарі, які цю інформацію можуть знайти, відсортувати і вже готову закинути на «Робочий стіл» бібліотечного комп’ютера чи на «мило» того ж таки фермера».
Тож, основною метою школи було навчити бібліотекарів допомагати фермерам
ефективніше вести справи за допомогою корисної інформації в інтернеті. У першу
чергу, відкриттям для гостей стало те, що бібліотечними ресурсами реально користуються олешницькі аграрії, шукаючи необхідну інформацію.
Квітникарка з двадцятирічним стажем Ганна Скудар поділилася своїми враженнями від користі нових бібліотечних послуг. «Послугами бібліотеки я користуюся все
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життя, – розповідає Ганна Іванівна, – а зараз, коли потрібно знайти й необхідне
насіння, необхідні препарати, то бібліотечний інтернет став незамінним помічником». За допомогою інтернету й «Скайпу» квітникарка має постійний зв’язок з відомими фірмами, використовує їхню продукцію, прислухається до консультацій.
7. НУО та бібліотека спільно розшукують загиблих воїнів
(смт.Чернігівка Запорізької області)
Завдяки доступу до мережі інтернет Чернігівська районна бібліотека налагодила
співпрацю з усіма громадськими організаціями, розташованими у цьому селищі
міського типу. Зокрема, у Чернігівці функціонує громадська організація «Гвардія»,
яка здійснює пошук даних про місцевих мешканців, які загинули під час Другої світової війни та інших військових конфліктів. Отримавши доступ до Інтернету на базі
бібліотеки, НДО «Гвардія» отримала можливість уточнити дані про воїнів-афганців
Валерія Вілісова та Сергія Панченка. Віднайдена інформація була використана для
проведення уроку мужності для молоді «Обпалені афганським сонцем». Готується
до друку книга про земляків-чернігівчан, «Вони пройшли Афган», для чого уточнюються дані про їхню участь у бойових діях та одержані нагороди.
НДО «Гвардія» планує продовжити пошук загиблих під час Другої світової війни, користуючись вільним доступом до інтернету у бібліотеці. Тепер «Гвардія» може користуватися он-лайн базою даних «Меморіал». Наприклад, на прохання Михайла
і Олександра Ареф’євих, онуків бійця другої понтонно-місткової бригади 44 ПОМБ
рядового Ареф’єва Григорія Олексійовича, було встановлено точне місце загибелі
та поховання їхнього діда. Були уточнені імена 9 воїнів, що загинули під час авіанападу на аеродром 611 навчального авіаційного полку (НАП, імена 10 загиблих
3-ї гвардійської стрілкової дивізії, а також імена 9 загиблих солдат 78-го окремого
шляхоексплуатаційного батальйону, що загинули під час авіанападу в ніч на 5 жовтня 1944 р. Всі ці імена будуть додані на меморіальну плиту на Братській могилі
односільчан. Керівник «Гвардії» Олег Поповецький продовжує робота з перевірки
імен загиблих воїнів з метою занесення їх на меморіальні плити смт. Чернігівка.
8. Школа «Волонтерський квартал» в бібліотеці (м.Луцьк, Волинська обл.)
У Луцьку при центральній бібліотеці для дітей за підтримки програми «Бібліоміст»
було відкрито школу «Волонтерський квартал». Заняття проводяться для різних категорій молодих людей, від учнів шкіл до студентів Волинської духовної семінарії.
Відвідувачі школи відкрили для себе не тільки нові можливості волонтерства, а й
бібліотеку як інформаційно-культурний заклад.
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Випускники школи провели в бібліотеці декілька загальноміських благодійних заходів та акцій, у тому числі «Ніч у бібліотеці», заняття в рамках проекту «Від Миколая до Василя» волонтерів організації «Пласт», майстер-клас майстрині Олесі
Задонцевої з бісероплетіння для дітей-сиріт з багатодітних сімей «Різдвяне сяйво
бісеру» тощо. Відвідувачі школи-студентки коледжу рекреаційних технологій та
права Тетяна Кукай та Ірина Захарчук стали в своєму навчальному закладі організаторами благодійної акції до свята Святого Миколая «Миколай про тебе не забуде»
та взяли участь у міському параді волонтерів-помічників Святого Миколая.
Ознайомившись із інформацією про школу волонтерів на сайті Луцької ЦБС, до неї
звернулось керівництво новоствореної в місті клініки з проханням допомоги у проведенні профілактичної акції про здоровий спосіб життя. У грудні 2011 р. у Центральній
бібліотеці для дітей розпочались заняття з дітьми з неблагополучних сімей, які власноруч створювали різдвяні подарунки для дітей-сиріт та інвалідів. Очолили цю діяльність
представники Волинської скаутської організації «Пласт», а долучились до неї випускники школи «Волонтерський квартал» та колишня читачка бібліотеки Олена Семенюк.
9. Бібліотека допомагає охороняти кордон (с.Немія Винницької обл.)
В одній будівлі з бібліотекою с. Немія Могилів-Подільського району розміщений
опорний прикордонний пункт для дільничого інспектора прикордонної служби,
оскільки село знаходиться на кордоні з Молдовою. Прапорщик Юрій Мазур розповідає, що використовує нові бібліотечні можливості для своєї роботи і це дуже допомагає. Наприклад, у січні 2012 р. він виявив на території села порушника – громадянина Молдови без документів. Прикордонник прийшов у бібліотеку, зайшов
на сайт державної прикордонної служби і у спеціалізованій базі перевірив дану
особу. Виявилося, що ця людина вже 2 роки у міжнародному розшуку. Також пан
Юрій зазначає, що регулярно користується бібліотечним сканером та відправляє
через Інтернет до бази даних на перевірку скани документів немісцевих осіб. Працівник прикордонної служби підкреслює, що доступ до інтернету – це унікальна
можливість, адже йому вже не треба відвозити в район людей для ідентифікації
особи – тепер це можна зробити через інтернет у бібліотеці. Мабуть, це перша
бібліотека в Україні, яка допомагає охороняти кордон і затримувати порушників!
10. Курси комп’ютерної грамотності для пенсіонерів (м.Шостка Сумської обл.)
Шосткинська міська бібліотека запровадила нову послугу для людей похилого
віку – безкоштовне навчання комп’ютерній грамотності та пошуку інформації в ін39
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тернеті. Навчання здійснює факультет інформаційних технологій Університету третього покоління, який працює на базі центральної бібліотеки з 2010 р. Минулого
року новими знаннями оволоділи 64 особи віком від 55 до 80 років. Найстарший
слухач факультету, Михайло Бочкарьов, незважаючи на поважний вік (майже 81
рік), оволодів комп’ютерною грамотою на відмінно.
Бібліотечна послуга набула великої популярності серед літніх жителів Шостки, адже
вони отримали можливість підтримувати контакти з друзями і рідними, що живуть в
інших містах і країнах, можуть самостійно знайти потрібну інформацію щодо соціальних послуг, здоров’я, городництва, своїх хобі. Цього року бібліотека отримала більше
70 заяв від літніх людей, які хочуть навчатися. Зараз у бібліотеці навчаються 32 користувачі поважного віку. Ось які відгуки отримали бібліотекарі: «Дуже добре, що бібліотека
впроваджує освітні ініціативи, які спонукають нас вчитися навіть в такому віці, самовдосконалюватися, набувати навичок користування сучасними технологіями». Зокрема, Валентина Костянтинівна Тимофєєва, студентка факультету інформаційних технологій Університету третього покоління у Центральній міській бібліотеці м. Шостка каже: «У
нас вдома комп’ютер уже шість років, але за ним весь час працював мій син, а у мене
немає доступу, тому я прийшла до бібліотеки. Інтернет дає мені можливість спілкуватися з сином, коли він перебуває у відрядженні, з моєю племінницею у Німеччині та подругою в Ізраїлі. Разом із подругою ми по Скайпу співаємо пісень, згадуємо молодість.
Це все не так уже і складно. Бібліотека допомогла мені навчитися; гадаю, у мене все
вийшло, тому що до мене ставилися не як до недотепи-початківця, а з повагою».
11. Скайп спілкування для заробітчан (с.Доброгостів Львівської обл.)
Протягом останнього десятиріччя економічна скрута змусила десятки тисяч мешканців Західної України податися до Європи у пошуках роботи. Окрім численних
труднощів з легалізацією та у повсякденному житті за кордоном, заробітчани часто почуваються геть відірваними від родичів, які залишилися вдома. Представники села Доброгостів на Львівщині вирішили побороти ці проблеми за допомогою
проекту об’єднання заробітчан та їхніх сімей через бібліотеку.
Тепер у бібліотеці щомісяця відбувається не менше 50 Скайп-дзвінків. Усе закономірно, адже за кордоном працюють близько 300 мешканців сіл Доброгостів та
Бистрий, що становить 10% їх населення. Син Любові Фарими подався до Португалії разом з дружиною та дитиною, тож вона надзвичайно вдячна за можливість
скористатися Скайпом: «Враження від спілкування з дітьми словами передати неможливо, то треба відчути серцем і душею».
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Крім того, бібліотека уклала угоду про співпрацю з всеукраїнським благодійним фондом «Запорука», який координує мережу інформаційних центрів для заробітчан в
Україні та Італії. Фонд організовує низку заходів, присвячених актуальним питанням,
як от перегляд документальних фільмів про ризики нелегальної міграції, семінари
про пенсійне забезпечення в Україні, використання веб-ресурсів для захисту своїх
прав, та консультації з європейського законодавства. За словами директора бібліотеки Марії Стефанків, багато заробітчан просто необізнані з проблемами, які можуть
виникнути на роботі та у повсякденному житті. Тепер їм є на кого покластися: серед
іншого, бібліотекарі вже допомогли кільком українцям легалізуватися в Італії.
Доброгостівські бібліотекарі також організовують заходи для членів родин заробітчан, які залишилися на Батьківщині. Відвідувачі мають нагоду за круглим столом обговорити свої турботи, а діти й підлітки можуть поспілкуватися з психологом і священиком та отримати пораду. Щотижня у бібліотеці збирається молодь для перегляду
фільмів. Бібліотека гостинно відчинена для кожного – адже це центр усієї громади.
12. Мобільна школа комп’ютерної та інтернет-грамотності»
для людей з особливими потребами (м.Алчевськ Луганської обл.)
У бібліотеці-філії № 4 Алчевської ЦБС працює «Мобільна школа комп’ютерної та
інтернет-грамотності» для людей з особливими потребами». Тут кілька разів на
тиждень у дні, зручні для відвідування, проводяться як індивідуальні, так і групові
заняття із роботи на комп’ютері та в інтернеті для людей з особливими потребами.
Багато місцевих мешканців стали постійними користувачами пункту доступу до інтернету та учасниками тренінгів. Серед них Кветкіна Ірина Дмитрівна, Загребельний Геннадій Васильович, Воронкін Юрій Леонідович, Демченко Іван, Гонтаренко
Олена Михайлівна, які за допомогою бібліотекарів опанували навички роботи на
комп’ютері, навчилися користуватися інтернетом, шукати потрібну інформацію.
Наприклад, користувачі вивчають методику вісцеральної терапії, яка допомагає
відновленню здоров’я. Цей проект реалізується Луганським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації» в партнерстві з Луганським обласним центром соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями
(«ЛОЦСАМ»), Луганською обласною молодіжною громадською організацією «Асоціація молодих інвалідів “Схід”», Луганською обласною організацією «Українське
товариство сліпих», Луганською обласною громадською організацією інвалідів
«Іоланта-Лугань» на базі Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. О.М.Горького за участю Інформаційно-ресурсного центру для людей з особливими потребами «Джерело».
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Подібна робота ведеться також у бібліотеці-філії № 5, що співпрацює з міською
громадською організацією інвалідів «Турбота». Поява комп’ютерів та інтернету
розширила можливості бібліотеки із надання цій категорії читачів нових інформаційних послуг. Використовуючи онлайн-ресурси, бібліотекарі роблять заходи ще
більш видовищними, пізнавальними. Учасники проекту створюють сторінки в соціальних мережах, спілкуються з родичами і друзями, а також отримують консультації фахівців в онлайн-режимі.
13. Клуб «Ти не одна» для самотніх матерів (м.Городенка Івано-Франківської обл.)
Городенківська центральна районна бібліотека ім. Л. Мартовича, одна з головних
культурно-просвітницьких та інформаційних установ Городенківщини, є організаційно-методичним та координаційним центром для 46 бібліотек району. Одним
із напрямків роботи бібліотеки є соціальні послуги для самотніх матерів, у томі
числі багатодітних, а також для самотніх молодих майбутніх мам, які опинилися в
складних життєвих ситуаціях.
Багато мешканок Городенківщини отримали допомогу бібліотекарів у клубі «Ти не
одна», що об’єднує та підтримує місцевих жінок. Клуб залучився підтримкою спонсорів,
представників влади, міської громади. Жінки отримують фахові консультації з питань
психології, юриспруденції, медицини. На додаток до соціальної підтримки бібліотекарі
проводять благодійні збори коштів, одягу, продуктів харчування, іграшок, дитячих речей
для підтримки соціально вразливих матерів. За сприяння громади та партнерів вже було
зібрано близько 4,5 тис. грн. для лікування хворих дітей тих жінок, що є членами клубу.
Ось таку історію про те, як діяльність клубу змінила її життя, розповідає мешканка м.
Городенка, самотня мама двох дітей Оксана Рогожинська: «У черговий раз я йшла з
лікарні зі своєю півторарічною донечкою Вікторією, яка є інвалідом дитинства. Було так
тяжко на серці. Я побачила вивіску клубу «Ти не одна» і вирішила зайти. Із тих пір клуб,
створений при бібліотеці, став для мене другою домівкою, там я відчувала турботу,
мені подали руку підтримки. Я отримала допомогу психолога Уляни Миронів, духовну
підтримку отця-декана Ігоря Левицького, дитячий одяг, іграшки для своїх діток, кошти
в сумі 1260 грн. на операцію моєї донечки Вікторії, зібрані місцевою громадою. А яким
цікавим виявився семінар “Знайти сили розпочати нове життя”! Зараз бібліотекарі-працівники інтернет-центру навчають мене та членів клубу комп’ютерної грамотності».
Аби розширити коло місцевих мешканців, яким надається допомога, бібліотекарі
створили блог «Ти не одна», на який можна завітати за адресою http://hcrbproject.
wordpress.com.
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14. Спілкування без кордонів (м.Дружківка Донецької області)
Дружківська міська бібліотека перетворилася на сучасний інформаційний та культурно-освітній центр для громадян різного віку та національностей. Одним з перших проектів, що впровадили бібліотекарі, стала ініціатива «Спілкування без кордонів». Створивши клуб «Guten Tag», вони сприяють популяризації історико‑культурної спадщини і традицій етнічних німців України, вивченню німецької мови, проведенню традиційних німецьких свят, тематичних вечорів, семінарів та тренінгів.
Проект надав поштовх для розвитку клубів за інтересами, і спілкування одразу
вийшло за його межі. Сьогодні в бібліотеці успішно працюють іще чотири клуби з вивчення німецької та англійської мов – «Sternkinder», «Hoffnung», «Start»,
«Goodway». Заняття проводять бібліотечні фахівці з відповідною освітою, а родзинкою є особлива атмосфера: вивчення мов відбувається під час співу, чаювання, вистави і постановки.
Значний внесок у це роблять члени клубів – активні, непосидючі люди різного віку
та соціального статусу, що залюбки беруть участь у всіх заходах як в самій бібліотеці,
так і поза її межами. Так, наприклад, завдяки партнерству з Донецьким обласним національно-культурним товариством німців «Відергебурт» була організована поїздка
до «Юзівської пивоварні», присвячена святу пива «Oktoberfest». У заході взяли участь
почесні гості – консул Посольства Німеччини, заступник мера м. Донецька, представники грецької, сирійської, циганської і польської громад. Керівник клубу «Guten Tag»
Вікторія Ігнат’єва минулого року отримала запрошення до м. Феодосії на семінарпрактикум для викладачів німецької мови, які працюють з етнічними німцями.
Завдяки гранту від «Ґете-інституту» у м. Києві бібліотека безкоштовно отримала
12 підручників з навчальними дисками та 19 посібників для індивідуального навчання. Бібліотекарі підтримують зв’язок із директором Кельнської міської бібліотеки Ганнелорою Фогт, яка надає їм рекомендації та консультації з удосконалення
роботи з місцевою німецькою громадою.
15. Бал Попелюшки для малеч (с.Нове Закарпатської обл.)
Мрія багатьох маленьких читачів Новосільської бібліотеки та їхніх батьків хоча б на
одну мить потрапити в казку й опинитися на місці улюбленого героя, стали реальністю – бібліотека влаштувала грандіозне дитяче свято для мешканців свого села –
«Бал Попелюшки». За казковими правилами всіх гостей зустрічали Білосніжка та
семеро гномів, а оголошував учасників балу справжній церемоніймейстер.
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Всі герої мали виконати сім завдань. Завідуюча бібліотекою Мелінда Молнар ,
вона ж бібліотечна Білосніжка влаштувала учасникам захоплюючий квест – діти
шукали на полицях книги з казками, героями яких вони були. Залюбки відповідали
на цікаві запитання із вікторини, дівчатка допомагали Попелюшці перебирати сочевицю, а хлопчики активно шукали загублений черевичок.
«Діти були у захваті і батьки також, адже найбільша втіха для батьків – це бачити
своїх дітей радісними та щасливими», – зазначила учасниця балу Марина Вінце.
Пані Мелінда створила справжній культурно-освітній центр села в своїй бібліотеці. Саме бібліотека стимулює юних читачів до саморозвитку, реалізації власних
творчих потреб, тут діти мають можливість безкоштовно навчатися малюванню,
співам, театральному мистецтву, вчитися бачити прекрасне навколо себе. Це незвичайні заняття і творча лабораторія.
«Згуртувати малих і дорослих, виховати у дітей любов до людей,до природи,до
своєї Батьківщини – ось основні завдання моєї бібліотеки», – зауважує бібліотекар.
І справді, діти з дорослими активно приймали участь у спільних майстер-класах –
виготовляли іграшки та пенали для ручок. «Мені дуже сподобався бал! Діти захоплено спілкувалися та гралися один з одним, а не бездумно бавилися мобільниками чи в комп’ютерні ігри. Раніше я ходила в бібліотеку на майстер-класи, знаю цю
атмосферу і хочу, щоб мої діти в ній виростали. Тепер я відвідую бібліотеку разом
зі своїми дітками», – ділиться враженнями читачка бібліотеки.
16. Собаки допомагають дітям з особливими потребами (м.Житомир)
Останнім часом до Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича все частіше заходять незвичайні гості – дві собаки породи «голден ретривер» зі своєю тренеркою. З жовтня
минулого року щонайменше двічі на місяць книгозбірня перетворюється на безкоштовний розвитковий заклад для дітей, хворих на аутизм та ДЦП.
Бібліотеку було обрано місцем проведення занять не випадково, адже це публічний простір, та й робочий графік дозволяє. Галина Козаченко, координатор Житомирського РТЦ, розповідає: «Наша бібліотека вже перейшла ту межу, коли від
партнерських стосунків ми шукали певні переваги для себе. Тепер бібліотека – це
установа, до якої звертаються інші громадські організації та установи, аби отримати
переваги від співробітництва для себе». Тому у залі інклюзивного читання книгозбірні з дітьми працюють кінолог Марина Франчук та досвідчений анімало-терапевт Олеся Марчук, яка також є головою БФ «Берегиня Полісся» – організації-парт44

нера бібліотеки. А Нора та Кеш – два її пухнастих лікарі. Спеціально навчені собаки
допомагають дітям з особливими потребами пізнавати та спілкуватися зі світом.
«Собаки сприяють спілкуванню і забезпечують підтримку, проявляючи свою любов
та відданість до дітей. Це, в першу чергу, знімає нервове напруження та страх», –
розповідає пані Олеся. «Собаки мотивують дітей до дії, допомагають їм розвивати
мовлення, коли потрібно віддати команду, або рухову діяльність, якщо треба просто прогулятися поруч з пухнастим лікарем».
Діти дуже добре йдуть з ретриверами на контакт, адже в цих собак відсутній ген агресії. А ще вони просто великі, світлі та кудлаті. За словами пані Олесі, основним завданням такої терапії є соціалізація дітей: «У бібліотеці ми проводимо далеко не перше
заняття, і вже є певні здобутки. Один хлопчик почав робити перші кроки в присутності
собаки, інший малюк зумів погладити песиків. Діти, хворі на аутизм, навчились краще сприймати навколишній світ. Зараз ми навчаємо їх працювати з карабінами та
іншими дрібними предметами собачої амуніції». Батьки малюків розповідають, що
пані Олеся дала їм підстави вірити в одужання своїх дітей, а це для них найголовніше.
«Такі заняття ми хочемо, і їх потрібно проводити частіше», – говорить пані Олеся.
Але наразі існування такого центру на базі бібліотеки, та й у місті взагалі, підтримується суто на волонтерських засадах». У книгозбірні розповідають, що бібліотека
планує проводити разом з БФ «Берегиня Полісся» спільну проектну діяльність для
пошуку додаткових джерел фінансування та продовження такого необхідного для
хворої малечі спілкування.
«Для нас дуже важливо, аби в громаді існувала позитивна думка про бібліотеку. Допомагати іншим – нелегка справа. Але завдяки, зокрема, цьому проекту ми раді, що
допомагаємо саме тим людям, яким це дуже необхідно», – каже пані Галина. Організатори сподіваються, що невдовзі в громаді з’являться небайдужі до хворих діток
люди, готові підтримати цей важливий соціальний проект. Бібліотека ще раз доводить, що є відкритою для усіх категорій населення і надає життєво необхідні послуги.
17. Пункт психологічної підтримки для молоді «Територія довіри»
(с.Лиман Одеської обл.)
У роботі сучасних бібліотек Великомихайлівського та Татарбунарського районів соціальна складова займає одну із найважливіших позицій. Саме тому в бібліотеках
створюються групи психологічної підтримки для дорослих і дітей, клуби, де мешканці села можуть поділитися своїми проблемами та спільними зусиллями їх вирішити.
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В селі Лиман Татарбунарського району на базі сільської бібліотеки створено пункт психологічної підтримки для молоді «Територія довіри». Ідея створення такого пункту була
продиктована необхідністю підтримати підлітків, адже для них сучасний світ звузився
до розмірів телевізійного екрану. Проектом «Територія довіри» опікується фахівець Татарбунарського районного центру у справах сім’ї та молоді Юлія Цижу та бібліотекар
Гетьманець Світлана. Засновники проекту впевнені, що ця ініціатива стане місцем, де
кожен почуватиметься впевнено та вільно, де можна поспілкуватися та знайти інформацію на будь-яку тему. «Територія довіри» почала жити і в інтернет-просторі. У соціальній мережі «Вконтакті» було створено групу «Я бачу, відчуваю…Я живу!».У групі
можна знайти поради для дівчат, статті на тему здорового способу життя та психології.
Цебриківська бібліотека для дорослих Великомихайлівського району у партнерстві
з селищним центром соціальних служб для сім’ї та молоді започаткувала програму заходів «Разом ми сильні!» для всебічного вирішення проблем багатодітних та
малозабезпечених сімей, а також опікунів дітей сиріт. Мешканці села, бібліотека
та влада вирішили згуртуватися та спільно розпочати проект. Мета програми – запобігання недбалості по відношенню до дітей, соціальна та психологічна допомога малозабезпеченим родинам. Бібліотекар Тетяна Костік та директор центру
соціальних служб для сім’ї та молоді Наталія Мінова впевнені, що шляхом побудови довіри та розуміння можна відвернути трагедію та допомогти сім’ям знайти
гармонію. Учасники програми вчаться толерантності та навичкам безконфліктного
спілкування, вивчають закони та переглядають тематичні науково-популярні відео.
18. Буккросинг у Горлівці (м.Горлівка Донецької обл.)
Буккроссинг з’явився у нашому житті зовсім недавно – на початку 21-го сторіччя, але
швидко отримав популярність у багатьох країнах світу і набирає обертів в Україні. Влітку буккроссинг «дійшов» і до шахтарського міста Горлівка. Ініціаторами нової послуги
стали читачі філії № 6 для юнацтва Володимир Сосулін та Данила Рижих – саме вони
знайшли інформацію в інтернеті та зробили власними руками книжні «полиці-годівниці»: «Буккроссинг – це дуже цікавий винахід. Він дарує книзі свободу. У нашому
місті таких поличок немає. Ми хочемо, щоб наша улюблена бібліотека була першою
в Горлівці, де з’являться «годівниці» з книгами», – прокоментували юні користувачі.
Мешканцям міста послуга сподобалася та знайшла підтримку. Читачі для оновлення «репертуару» поличок почали дарувати бібліотеці книжки. Наприклад, врачрентгенолог лікарні № 2 Олексій Кіпрушев подарував бібліотеці більше 100 книжок. А Олег Лопатинський, механік ЦОФ «Калинінська», прочитавши публікацію у
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місцевій газеті «Кочегарка», приїхав познайомитись із колективом бібліотекарів та
привіз у подарунок книжки і журнали.
Так, до місцевої книжкової «годівниці» прийшла популярність. «Дуже зручно, на
свіжому повітрі чи у красивій крамничці почитати книжку, а то і зовсім забрати її
додому», – говорять дівчатка з сусіднього двору. «Ходжу повз бібліотеку щодня і
завжди беру з «годівниці» книгу. Класно! Спасибі горлівським бібліотекарям, що
нагадали про чарівне світло книг!», – ділиться враженнями співробітник Горлівського центру зайнятості.
Але найголовніше те, що бібліотека-філія №6 перетворюється на центр спілкування громади міста, а наявність безкоштовного доступу до інтернету та чотирьох сучасних комп’ютерів дає додаткові можливості для реалізації своїх потреб як молоді, так і людям старшого віку.
19. Е-звітність в бібліотеці (м.Рівне)
Рівненська державна обласна бібліотека (РДОБ) за час впровадження ініціативи з
е-урядування знайшла надійного партнера – Державну податкову інспекцію у м.
Рівне. Телефонному дзвінку з бібліотеки у відділі взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю ДПІ у м. Рівному здивувались, однак, оцінили переваги бібліотеки – доступність для різних категорій мешканців міста, потужну сучасну
технічну базу, безкоштовний інтернет, розташування в центрі міста. І наступного
дня на всіх комп’ютерах бібліотечного тренінгового центру технічні спеціалісти податкової встановили програмне забезпечення для здачі податкової звітності. Консультанти бібліотеки розпочали підготовку до проведення навчання. Паралельно
була розгорнута потужна рекламна кампанія щодо розвитку нової послуги бібліотек – е-звітності та навчання платників податків: оголошення на радіо та телеканалах, «біжуча» стрічка в «Бізнес-новинах», повідомлення в пресі та в соціальних
мережах, на сайтах бібліотеки та державної податкової служби у м. Рівне.
Навчання проходило у формі майстер-класів для бібліотечних спеціалістів, які обслуговуватимуть платників податків, і тренінгів безпосередньо для платників податків, в
ході яких фахівці державної податкової інспекції розповіли про порядок укладання договорів на отримання безкоштовних ключів електронного цифрового підпису, продемонстрували, як формувати та надсилати податкову звітність в електронному вигляді.
Як результат, рекламно-навчальні заходи за участю податківців пройшли у Березнівській, Володимирецькій, Корецькій, Здолбунівській центральних районних бі47
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бліотеках. До слова, податківці Корецького відділення Гощанської об’єднаної Державної податкової інспекції, оцінивши технічні можливості бібліотеки, погодилися
щомісячно проводити навчання для платників податків на базі бібліотеки, залучивши до цієї роботи волонтерів.
Широкій популяризації електронних адміністративних послуг і, зокрема, переваг
електронної звітності сприяє рекламна кампанія бібліотек. Крім повідомлень в соціальних мережах та в мас-медіа виготовлено відеоролик, де користувачі бібліотеки розповідають про переваги нових сервісних послуг бібліотеки. Підготовлено
низку друкованої продукції, яка розповсюджується не лише в бібліотеках області, а
і сільських радах, органах соціального захисту, поштових відділеннях, навчальних
закладах та інших велелюдних місцях. У ЗМІ було опубліковано 111 матеріалів про
е-послуги та нові можливості для громадян.
Тренерський штаб Рівного впевнений, що успіх проекту був зумовлений першочергово потребами громади. «До того ж, наш проект отримав великий резонанс
у поширенні відомостей серед цільових груп у ЗМІ, та, зокрема, через сайт Національного центру е-урядування», – впевнена Валентина Максимчук, тренер-бібліотекар Рівненської ДОБ.
20. Як поспілкуватися з мером міста? (м.Бориспіль Київської обл.)
Ігровий майданчик біля міського дитячого садочка давно не ремонтувався? Городяни не можуть проїхати вулицями, вкритими ямами, а ввечері бояться ходити
погано освітленими вулицями? Житлові будинки та офіси потопають у бур’янах?
Подібні картини щодня спостерігають мешканці багатьох українських населених
пунктів.
Але рідко хто має можливість зв’язатися з місцевої бібліотеки «Скайпом» з мером
міста, напряму оперативно розповісти про комунальні проблеми, що турбують, та
обговорити виходи з ситуації. А ось бориспільці саме так і роблять – щосереди з
10:00 до 12:00.
Комп’ютери почали ланцюжкову реакцію метаморфоз, а бібліотекарі надзвичайно
швидко впровадили провідний міжнародний досвід інновацій в щоденну практику.
Вони добре зрозуміли, що самих комп’ютерів недостатньо, аби бібліотека перетворилася на серце громадського життя. Тож отримавши новенькі машини, попрямували на місцевий ринок: де ще можна напряму поспілкуватися з містянами та почути,
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що є актуальним для громади? Бориспільці з ентузіазмом ділилися своїми турботами
та ідеями щодо благоустрою міста з бібліотекарями, яких поважають та яким довіряють. Мозковий штурм з громадою надихнув організувати при бібліотеці «Скайп»приймальню мера міста Анатолія Федорчука. Ідея, що спочатку була сміливим експериментом, на диво швидко прижилася та почала приносити реальні результати.
Середа, 10 липня. Для директора міського дитячого садочка «Сонечко» Людмили Косинської звична справа у графіку – завітати до Бориспільської бібліотеки на
«Скайп»-конференцію з очільником міста. У результаті її попередніх звернень дітлахи тепер граються поблизу садка на новенькому спортивному майданчику. Раніше тут були самі зарості бур’янів. Цього разу вона опікується тим, щоб до будівлі було легше дістатися. Все, що їй треба зробити – залогінитися на комп’ютері з
вебкамерою та попросити міського голову про бетонування доріжки, яка веде до
входу у садочок, бо мер обов’язково на зв’язку в онлайні, так само як у своїй приймальні, щотижня з 10-ї ранку. «Ми дуже сподіваємося, що тут буде покладено
невеличкий тротуар. До речі, в нас зараз триває реконструкція центральної площі,
тож можна було б використати залишки будівельних матеріалів», – пропонує пані
Людмила. Оскільки електронне урядування вже не раз спрацьовувало, директор
садочка впевнена, що невдовзі місцевий уряд займеться питанням та допоможе.
Анатолій Федорчук, зі свого боку, радіє ініціативі бібліотеки: «Люди вірять, бо дійсно
багато сталося змін. Вони мають можливість розповісти про наболілі питання, і приходять та розповідають про все, від комунальних проблем навіть до стосунків в сім’ї».
Не дивно, що відвідувачі бібліотеки швидко звикли до нової послуги – але бібліотекарі пішли ще далі. Тепер не обов’язково приходити до бібліотеки, якщо це комусь не
зручно. Бібліотекарі розповіли про електронні сервіси всій громаді та навчили тих,
хто має вдома комп’ютер, як підключатися до щотижневого «Скайп»-спілкування
з мером. Ось як розповідає про нові можливості постійна читачка, поетеса Галина
Писанка: «Скайп – це коли людина може навіть із дому поставити нашому меру запитання». Для більшості ж, звичайно, бібліотечний комп’ютер – єдиний доступний
спосіб вийти на зв’язок з муніципальною владою. І вони ним користуються.
Для пана Федорчука робота завдяки бібліотеці та віртуальній приймальні перетворилася на справжнє задоволення. В офісі міськради черги коротші, менше паперового документообігу, для ухвалення ефективних рішень потрібно менше часу,
а потреби городян – як на долоні. Ремонт території навколо дитсадка – лише один
з прикладів змін. Бібліотекарі з задоволенням демонструють фото міських вулиць
до та після початку роботи приймальні. Усього півроку тому, взимку, одна з вулиць
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із житловими спорудами була суцільною ямою. Тепер асфальт такий гладенький,
що навіть ремонтники не знайшли б, де саме була та проблемна ділянка.
Керівник проекту, директор Бориспільської центральної бібліотеки Жанна Кручиніна
мислить стратегічно: «Приймальня мера – це, до речі, зайвий спосіб залучення нових
читачів. Якщо людина попала вже в бібліотеку, бачить такий класний колектив, такі
класні книжки, – ми все зробимо, щоб перетворити її на нашого друга та прихильника».
21. Бібліотека адмініструє сайт сільської ради (с.Біла Тернопільської обл.)
Однією з цікавих ініціатив стало зближення влади та громади через можливості
бібліотеки. Сільський голова Володимир Шматько, який послідовно підтримує діяльність інтернет–центру, спеціально запросив на роботу системного адміністратора, виплачуючи йому зарплату із бюджету сільської ради. Разом з системним
адміністратором Сергієм Коцаном місцева влада почала працювати над впровадженням електронного урядування. Першим кроком стало створення сайту Білівської сільської ради, де висвітлюються усі події та новини села. Наприклад, розпорядок роботи служб сільради, контакти службовців і депутатів, оголошення про
комунальні послуги, адміністративні нововведення, громадські ініціативи. Окрім
актуальної інформації, на сайті можна ознайомитися з сучасним і минулим села, а
також залишатися на зв’язку з сільською радою – відправляти електронні письмові
звернення. «Понад усе хочу, щоб ми стали ще більшою, ще дружнішою родиною,
яка здатна здолати все задля майбутнього свого села», – каже сільський голова.
22. Центр правової інформації в бібліотеці (м.Чернігів)
До Дня юриста Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка відкрила свій Центр правової інформації, який функціонує у співпраці з
міським управлінням юстиції та місцевим інститутом права. Завдяки центру користувачів особисто і через Інтернет консультують чиновники, а студенти-волонтери
допомагають відвідувачам знаходити інформацію на урядових сайтах, спеціалізованих блоґах і форумах. Бібліотекарі відзначають, що найчастіше за допомогою
звертаються люди з нижчим за середній рівнем доходів. Серед актуальних питань – права працівників (наприклад, декретна відпустка), оформлення власності
та спадщини і, особливо, соцільний захист. Чернігівські бібліотекарі з приємністю
згадують, як літня пара прийшла до них із шампанським та іншими частунками,
щоби відсвяткувати перерахування пенсій. Такі історії не поодинокі і переконують
у важливості правових консультацій для населення.
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23. Інформаційно-дозвільний центр громади
(с.Велика Березянка Київської області)
Бібліотека із звичайної читальні стала центром культурного розвитку громади у Великій Березянці Таращанського району Київської області.
Специфіка села полягає в тому, що у ньому живуть представники національних меншин – поляки, білоруси, росіяни, вірмени. Останні приїхали сюди нещодавно, під час
війни в Нагорному Карабасі, і знайшли свій другий дім на щедрій українській землі.
Ініціативна група на базі сільської бібліотеки створила інформаційно-дозвільний центр
із доступом до інтернету. Тут облаштували зону для проведення гуртків, які б відповідали потребам і бажанням громади. Навчатися і творити треба у сприятливій і дружній обстановці, за чашкою кави – подумали ініціатори і невдовзі втілили це бажання в життя.
Опитування людей показало, що найбільше до душі їм вишивка бісером, стрічками, а також техніка квілінгу. Тож спершу й створили три тематичні гуртки, кожен із
яких відвідувало десятеро осіб. Своєрідним підсумком проведеної роботи по закінченню навчання стала спільна виставка робіт. Відкриття експозиції перетворили
на тепле і майже родинне свято.
Крига у напрямку культурного розвитку села скресла. Вдалий початок надихнув на
подальші звершення. Учасники пишаються власними досягненнями, а за «першопрохідцями» потягнулися й інші, хто одразу не виявляв жодної активності. Тож у громаді
вже зріють ідеї подальших проектів, а звичайна сільська бібліотека здобула в очах
місцевих значно вищий статус і стала ефективним майданчиком для спілкування.
24. Міжнародний музичний табір
Міжнародний музичний табір (Music Camp International) – це програма соціальних
перетворень, яка через музику сприяє формуванню відповідальних і здатних на
співчуття громадян. Протягом шести днів інтенсивного залучення до музики через
участь у хорі та грі на музичних інструментах, які закінчуються захопливим концертом у супроводі професійного симфонічного оркестру, діти вчаться ставити перед
собою високі цілі, розвивати дисципліну, увагу, вміння працювати у команді для
того, щоб разом досягти того, що жоден з них не зможе поодинці.
Міжнародний музичний табір – це тиждень активного музичного досвіду та розвитку для дітей. Кожного дня у таборі відбуваються хорові заняття. Музичний кругозір
дітей розширюється завдяки вивченню творів великих музикантів, таких як Гайдн,
Моцарт та Сен-Санс та виконанням англомовних пісень у жанрі спіричуєлс. Також,
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кожна дитина вибирає собі два додаткові класи музичних інструментів, серед яких
класи ударних інструментів, гітари, скрипки, дзвіночків, флейти та музичних ігор.
Багато дітей перший раз у житті беруть до рук музичний інструмент тільки у таборі.
Міжнародний музичний табір дотримується такого принципу: якщо робота кожної
дитини в інструментальному музичному класі має бути індивідуальною, то досвід
спільного виступу усіх дітей у хорі не викликає суперництва та дає дітям відчути
можливість спільного успіху. Активний тиждень занять у таборі завершується концертом для батьків, друзів, викладачів, діячів культури та мистецтв і всіх бажаючих.
Професійних викладачів табору спеціально навчають виховувати дітей у дбайливому середовищі. Дітей, як правило, навчають багатьма методами. Унікальна методика Музичного табору поєднала у собі безліч підходів у вихованні та навчанні. Кожен
викладач намагається знайти якнайкращий підхід до кожної дитини, допомогти їй
віднайти внутрішню музику і відчути впевненість при виконанні музичного твору.
Щорічно для нових викладачів проводяться семінари, під час яких вони навчаються унікальних методик Музичного табору. Це допомагає підвищувати кваліфікацію
і вже досвідченим учителям. Викладачі, які мають сертифікат Міжнародного музичного табору, отримують стипендії за свою волонтерську роботу у таборі. Цей
досвід та вміння, що здобуваються вчителями у музичних таборах, допомагають
їм впроваджувати нові методи та підходи до занять з музичного виховання дітей.
Міжнародний музичний табір тісно співпрацює з Департаментом соціальних
служб, аби забезпечити вільний доступ незвичних дітей до різнобічних можливостей розвитку. Музика має унікальну особливість впливати на різні частини мозку
людини, тому багато дітей, які мають складнощі з академічним навчанням, перевершують усі сподівання під час занять музикою. І саме тому, що в таборі використовуються унікальні методи та підходи до навчання, діти із фізичними та розумовими вадами здатні долучатися до даної програми. Діти із сирітських будинків та
інтернатів, так само як і діти з фізичними проблемами, здатні працювати разом та
насолоджуватися досягненнями, які їм дарує чарівний світ музики.
Дитячий концерт відбувається наприкінці тижня у супроводі професійних музикантів
з місцевих симфонічних оркестрів. Репертуар відзначається своєю різноманітністю –
від творів визнаних музикантів до жанру спіричуєлс та народних пісень. На концерті
свою майстерність демонструють також і численні інструментальні ансамблі, які виконують мотиви з відомих музичних творів. Такі інструментальні виступи дітей демонструють як особистісний успіх кожної дитини, так і вплив від виступів у групах.
За матеріалами сайту: http://musiccampinternational.org/ua/about-us/
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