
7 Форум організаційного розвитку громадянського суспільства проводиться Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського 
почину «Єднання» у партнерстві з Адміністрацією Президента України завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проекту «Платформа розвитку громадянського суспільства»; за фінансової підтримки Програми роз-
витку Організації Об’єднаних Націй в Україні (UNDP Ukraine); за фінансової підтримки Фонду ім. Ч. С. Мотта, наданої через програму «Школа фондів 
громад»; за фінансової підтримки проекту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!»; Програми сприяння 
громадській активності «Долучайся!»; Ресурсного Центру SALTO для країн Східної Європи і Кавказу; Благодійної організації «100% життя»; Благо-
дійної організації «СМАРТ ФАУНДЕЙШН»; Міжнародного фонду «Відродження» за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні; Громадської 
спілки «Мережа правового розвитку»; Українського жіночого фонду; програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Генеральний медіа партнер Форуму - UA: Суспільне мовлення.
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Форум організаційного розвитку громадянського суспільства — найбільша націо-
нальна платформа для навчання, спілкування та обміну досвідом у сфері зміцнення 
спроможностей благодійних та громадських організацій України. 

Партнерами та співорганізаторами Форуму є провідні донорські інституції України – Агентство США з між-
народного розвитку, Програма розвитку ООН в Україні, Фонд Ч.С. Мотта, Уряд Швеції, Представництво ЄС в 
Україні, Офіс Ради Європи в Україні, Міжнародний фонд  «Відродження» та багато інших організацій і біз-
нес-компаній.

Учасники Форуму – це представники українських громадських організацій та органів державної та місцевої 
влади, волонтери, активісти й благодійники, медіа, бізнес-компанії та донорські інституції – усі, кого цікавить, 
як неурядовому сектору України стати професійнішим та впливовішим.

Традиційний формат Форуму – багато локацій, на яких одночасно відбувається багато подій. Щороку Форум 
пропонує своїм учасникам, крім звичних семінарів та дискусійних майданчиків, нові способи навчання, мере-
жування та обміну досвідом: «Зустрічі з зірками», «Живі історії», «КІНОпростір», «Кава з донором», «Лабора-
торія організаційного розвитку», кафе відкриттів «Цукерня». 

Форум є подією найвищого рівня неприбуткового сектору України. Завдяки масштабному представництву, це 
дозволяє визначити головні тренди розвитку громадянського суспільства на наступний рік.

Форум. Навчання. Нетворкінг. Натхнення. 
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Темою Форуму-2018 була «Мрія 3.0 Спроектований вплив». Метою Форуму було посилення спроможностей 
громадянського суспільства залучати українців до громадських і благодійних ініціатив, соціальних проектів, 
відповідальних бізнесів та розбудовувати самоорганізовані спільноти активних та відповідальних громадян.

Громадські та благодійні організації знають, як досягати поставлених цілей у проекті. Форум пропонував по-
дивитися на мрію – як на амбітний проект, що його ми можемо реалізувати тільки всі разом. Сформувати коло 
зацікавлених сторін, активізувати ресурси, скласти детальний план і, головне, виміряти вплив своїх зусиль – 
щоб знати, з якої точки потрібно завтра розпочинати новий проект, нову мрію. 

Організатори Форуму прагнули надихнути учасників Форуму відважитися мріяти так, як того заслуговує Укра-
їна та світ. Масштабні та зухвалі мрії драйвлять рухатися вперед, у той час як довколишня дійсність наразі є 
відображенням бідності наших амбіцій. Мрія 3.0 – за аналогією з програмним забезпеченням 3.0 – це мрія, 
сформована самоорганізацією та самозалученням громадян. Об´єднана великою мрією спільнота активних і 
відповідальних українців – здатна на дива, яких не бачив світ!

#dream4UA



ТРЕНДІВ10 розвитку громадянського  
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за результатами Форуму організаційного розвитку 
громадянського суспільства

Напрацювання довіри, організаційної сталості та стійкості. Оприлюднення звітів про свою діяль-
ність, розмежування управління (дирекції) та врядування (правління), прозора діяльність. Впрова-
дження менеджменту, орієнтованого на результат. Стратегічний підхід до роботи, діяльність заради 
змін і впливу. Розбудова фінансової сталості шляхом надання послуг бізнесу й державі.

Залучення громадян до волонтерства та активізму, участі в процесах прийняття рішень та страте-
гічної філантропії. Підтримка та промоція «низових» ініціатив, допомога громадянам у об´єднанні 
задля вирішення спільних проблем, особливо, на локальному рівні. Створення платформ для наро-
щування соціального капіталу та підтримки «горизонтальних» зв´язків.

Розвиток критичного мислення. Наполеглива протидія популізму та усвідомлення власної відпові-
дальності за збереження свободи, впровадження реформ і розбудову реальної демократії в Украї-
ні. Підтримка організацій та ініціатив, які працюють з викликами виборчого процесу, спостережен-
ня за дотриманням демократичних процедур у ході виборів.

Зосередження на соціальних інноваціях, що, у свою чергу, передбачає створення демократичних 
платформ для взаємодії між всіма секторами суспільства. Підтримка процесу фундаментальної 
трансформації економічних, соціальних та культурних домовленостей на основі нового способу 
мислення, який сприяє сталому розвитку.

Самоорганізація. Інвестування в розбудову інфраструктури громадянського суспільства як спосіб 
досягнення його сталості та стійкості. Підтримка діяльності організацій, які посилюють спроможно-
сті громадських і благодійних організацій, покращують законодавче поле, проводять дослідження, 
розвивають лідерство, допомагають комунікувати та поширювати інформацію.

Стратегічне партнерство з приватним сектором. Розвиток умов для імпакт-інвестування та поси-
лення власних спроможностей впроваджувати вимірювані зміни. Залучення бізнесу до процесу 
прийняття рішень на місцевому та національному рівнях. Зміна парадигми стосунків: допомога в 
реалізації місії бізнесу замість «спонсорства». 

Формування «порядку денного» змін у державі. Адвокація реформ. Посилення свого впливу на 
всіх етапах цієї співпраці з владою: від підготовки якісної аналітики та розробки проектів, необ-
хідних нормативних актів – до лобіювання, контролю виконання і допомоги в реалізації. 

Реалізація національних та місцевих програм, у тому числі, через фінансування діяльності з дер-
жавних фондів, з державного та місцевих бюджетів, з бюджетів об´єднаних територіальних гро-
мад. Посилення навичок проектного менеджменту та спроможності дійсно вирішувати місцеві 
проблеми. Розбудова спроможностей надавати соціальні послуги, залишаючись надійним партне-
ром держави у вирішенні соціальних проблем.

Посилення між-організаційної та між-секторальної координації зусиль та практичного партнер-
ства. Обмін результатами своїх проектів, відкритий доступ до даних, отриманих у ході їх впрова-
дження. Вироблення спільних стратегій розвитку для послідовних інтервенцій, позбавлених вну-
трішніх протиріч. 

Розвиток спроможностей протидіяти дезінформації та іншим проявам гібридної війни. Долання 
причин та наслідків конфлікту на сході України, сприяння інтеграції вимушених переселенців у 
нові громади. Опанування практик діалогу та ненасильницького спілкування. Нарощування по-
тенціалу використання «культурної дипломатії», особливо, на міжнародному рівні. Напрацювання 
стратегій реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Від імені Сполучених Штатів Америки для 
мене є великою честю долучитися до ро-
боти 7 щорічного Форуму організаційного 
розвитку громадянського суспільства. І коли 
я дивлюся на наше зібрання сьогодні, вели-
чезне враження на мене справляє рівень 
енергії у цій залі та те, скільки учасників сьо-
годні тут зібралися – ми чули, що це рекорд. 
Форум, ця національна платформа для обмі-
ну досвідом та знаннями у сфері організа-
ційного розвитку, є дійсним відображенням 
суті громадянського суспільства в Україні. 
За останні 7 років більше ніж 8 тисяч людей 
отримали безпосередню користь від участі 
в цьому Форумі. Всі вони отримали інсайти, 
знання, та повернулися до своїх громад, аби 
розповсюджувати ці знання , бачення та нові 
ідеї, які цей Форум представляє та просуває. 

ФОРУМ РОЗПОЧАВСЯ ПРОМОВАМИ СПЕЦІАЛЬНО ЗАПРОШЕНИХ ГОСТЕЙ:

Мій перший заклик до громадянського су-
спільства: продовжуйте ставити амбітні цілі 
та високі стандарти для сприяння реалізації 
реформ. Використовуйте свій надзвичайно 
цінний досвід та високий рівень довіри, щоб 
розширювати можливості для молоді та до-
помогти їм повірити в те, що вони можуть 
творити справжні зміни. Залишайтеся об’єд-
наними та співпрацюйте з урядом у процесі 
вироблення політики, просуваючи права 
людини, гідність та толерантність. І, наоста-
нок, для того, щоб громадянське суспільство 
процвітало та сприяло більш справедливо-
му, сталому, інклюзивному, мирному, стабіль-
ному суспільству, неодмінними є інноваційні 
підходи.

Оснат Лубрані
Координаторка систе-
ми ООН, Координа-
торка з гуманітарних 
питань і Постійна 
представниця ПРООН 
в Україні

Сюзан Косінскі 
Фрітц
директорка Місії 
USAID в Україні  
та Білорусі 

Це велика честь для Європейського Союзу, 
бути асоційованими з Форумом. Ми підтри-
муємо процес реформ в Україні, а саме ви, 
представники громадянського суспільства 
є рушійною силою реформ на всіх рівнях. 
Громадянське суспільство є однією з трьох 
інституцій, що користується найбільшою до-
вірою в цій країні. І протягом останніх років 
рівень довіри до громадянського суспіль-
ства зріс з 13% до майже 40%. Ви є май-
бутнім України. Ми в ЄС прийняли рішення 
продовжувати створювати партнерські від-
носини з ОГС. На сьогодні більше ніж 5% 
бюджету допомоги спрямовано на розбудо-
ву спроможності організацій громадянсько-
го суспільства та на підтримку фінансування 
їх діяльності.

Пишаюся бути тут сьогодні разом із вами, 
представниками громадянського суспіль-
ства України, адже вважаю саме вас одними 
з ключових наших партнерів. Подорожуючи 
Україною, я завжди зустрічаюся з активі-
стами громадянського суспільства та пред-
ставниками незалежних медіа, і ці зустрічі 
завжди сповнюють мене надії та натхнення.  
Сильне, активне, інноваційне громадянське 
суспільство – незамінний драйвер реформ, 
спостерігач, провідник суспільної думки та 
громадських дій, особливо в складні часи. 
Для мене ви є уособленням стійкості Украї-
ни. І це одна з причин, чому Уряд Швеції 
продовжує підтримувати громадянське су-
спільство в Україні!

Мартін  
Хагстрьом
Надзвичайний  
і Повноважний Посол 
Королівства Швеція  
в Україні

Хюґ Мінґареллі
Посол, Голова Пред-
ставництва Європей-
ського Союзу  
в Україні







ОДНА З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ АКТИВНОСТЕЙ 
ФОРУМУ — «НА ЗДИБАНКУ ДО ДОНОРА»

16 донорських організацій і проектів презентували на Форумі свої пріоритети у співпраці з громадянським 
суспільством України на 2019 рік:



Чи був Форум корисним для вашої організації?

91%
Відповідь «Так»

ВИСТАВКИ В ХОДІ ФОРУМУ

Виставка коаліцій та мереж 
промотувала синергію об’єднаних зусиль громадських і благодійних організацій. Флешмоб «Ми сильні, коли 
ми єдині» підкреслив важливість єднання заради спільної мети.

”
”

«Дуже раді, що мали можливість відвідати цей без перебільшення грандіозний Форум. На 
ньому ми зрозуміли, що дійсно не одинокі, що ми є одним з прутиків у дуже потужному пучці 
різноманітних громадських організацій у нашій країні, що ми на правильному шляху, що нам 
треба далі розвиватися, підвищувати свій організаційний розвиток, розробити внутрішні по-
літики та процедури»

За результатами пост-Форумного опитування учасників



Виставка соціальних бізнесів
переконливо доводила спроможність генерувати прибуток, який дозволить спрямовувати частину коштів на 
соціальні проекти.

«Коридор можливостей»
пропонував учасникам Форуму майданчик для нетворкінгу та обміну контактами, розповсюдження підруч-
ників, звітів та методичних посібників, а також можливість отримати інформацію про навчальні послуги від 
провайдерів, які їх надають.



Навчання на Форумі
У найбільшій залі Форуму тривав тренінг-марафон. 24 семінари та міні-тренінги з питань організаційного 
розвитку, фінансової спроможності та проектного менеджменту проводилися практиками та найбільш попу-
лярними тренерами Платформи Маркетплейс. 

Навіть кава на Форумі смакувала краще, ніж де-інде! Адже пити її можна було в компанії справжніх зірок 
сектору, найбільш відомих та впливових громадських активістів, волонтерів та благодійників: вони давали 
«відкриті інтерв’ю», розповідаючи про свої секрети успіху. 



Спеціальна «Зона безпеки» на Форумі стала свідченням важливості теми особистої, організаційної, медійної 
та правової безпеки для громадських організацій.

Дискусії, які паралельно відбувалися в аудиторіях Форуму, формували «порядок денний» для усього грома-
дянського суспільства: співпраця з державою, робота з молоддю, антикорупційні проекти, залучення громад і 
громадян, громадянська освіта, підтримка суспільного мовника, важливість Донбасу та Криму.

Найкорисніша активність Форуму для вас?

Коридор можливостей

«На здибанку до донора»

Міні-тренінги для організаційного розвитку

Ключові промови спеціальних гостей (на початку)

Виставка мереж і коаліцій

Суспільні обговорення, модеровані дискусії, «круглі 
столи»

Кафе відкриттів «ЦУКЕРНЯ»

Посиденьки за кавою: відверті розмови з зірками 
громадського сектору

Виставка-ярмарок провайдерів 

Виставка соціальних бізнесів

78%

75%

67%

55%

53%

50%

48%

43%

42%

35%



”
”

«На Форумі отримала корисні рекомендації спікерів щодо конкретних звернень до організа-
цій, які можуть посприяти роботі нашому фонду. Почула важливі меседжі по роботі із влас-
никами бізнесу та важливі поради щодо розвитку команди, в якій працюю. Найважливіший 
висновок для мене – треба продовжувати й надалі розвиватися, не боятися, а таки пробувати 
втілювати свої ідеї!»



”
”

«Ми знайшли собі тренера, з яким домовилися про співробітництво по розвитку та підвищен-
ню компетенцій нашої організації, знайшли нового донора (Фонд розвитку демократії при 
посольстві США в Україні), який підтримує один з головних напрямків нашої діяльності - роз-
виток соціального підприємництва, познайомилися з соціальними бізнесами та дуже багатьма 
чудовими, фаховими людьми та знайшли серед них партнерів»



”
”

«Форум мав великий вплив на нашу діяльність завдяки великій кількості учасників, контак-
тів, візуалізації досягнень. Коли невелика громадська організація має можливість отримати 
навчання, спілкування, то вона починає бачити перспективи свого розвитку. За це ми дуже 
дякуємо команді організаторів і всім долученим до Форуму!»

Яку користь приніс цей Форум  
(або попередні Форуми) для вашої організації 

у сфері зміцнення спроможностей  
та організаційного розвитку? 

Форум висвітлив нові тренди, підходи та напрямки 
розвитку громадянського суспільства, яким ваша 
організація буде слідувати

організація відкрила нові напрями роботи, знайшла 
нових партнерів/донорів/клієнтів

підшукали провайдера (тренера), який надав (нада-
ватиме) послуги для розвитку вашої організації

розробили та почали втілювати стратегічні та опе-
раційні плани вашої організації

розробили внутрішні політики та процедури

розмежували управління та врядування організації

зрозуміли важливість самооцінки організаційного 
розвитку та навчилися її здійснювати

89%

74%

68%

60%

45%

30%

25%

Презентація SCORE — інструменту вивчення соціальної 
згуртованості
Який зв’язок між націоналізмом та євроорієнтацією в Україні? Чому деякі українці не підтримують реформи? 
Чому програми, спрямовані на соціальну толерантність, мають відрізнятись від області до області? Яка безпо-
середня роль громадянського суспільства у цих процесах? Дослідження SCORE дозволило відповісти на ці та 
інші запитання, зібравши думки близько 40 000 українців. Спеціально для учасників Форуму була проведена 
презентація результатів дослідження, які ОГС можуть використовувати у своїй роботі.



Марафон презентацій «Малі гранти — великий вплив»
Спеціальні презентації від грантерів ІСАР Єднання. Ці організації отримали невеликий грант для розвитку або 
підтримки своїх ініціатив та досягли успіху, який значно перевищує суму «інвестицій»: Центр громадських іні-
ціатив «Східна брама», Центр муніципального розвитку міста Добропілля, «Лабораторія Ініціативної Молоді», 
Буковинська агенція регіонального розвитку.

”
”

«Дуже сподобалася інсталяція «Крізь терни до зірок», дуже символічна. Ми забуваємо, що 
досягнення мрії – це багато зусиль і праці, крізь втому й зневіру, ще більше зусиль і праці. Дя-
кую організаторам Форуму за таке нагадування простих, але важливих речей. Форум вийшов 
просто неймовірний!»

Цукерня: кафе відкриттів і нових облич
Один з привабливих форматів роботи Форуму та улюблена подія у тих учасників, які беруть участь не вперше. 
Вони знають, що в цій цукерні, крім справжніх солодощів, будуть і знання, і відкриття, і нові обличчя. 35 столи-
ків, 35 тем, 35 нагод для справжніх змін. 



”
”

«На Форумі дуже багато всього відбувається одночасно і це найбільший виклик. Хочеться 
бути всюди, встигнути всюди, побачити всіх і все – адже все, що тут відбувається, надзвичайно 
цікаве. Напевно, так і задумано організаторами, щоб сам Форум також був елементом орга-
нізаційного розвитку. Маємо на початку визначитися з своїми потребами і потім обирати з 
майже сотні Форумських подій – ті, які будуть найбільш корисними саме для нас»

Суспільне мовлення як тест на демократію
Важливість підтримки суспільного мовника в Україні знайшла своє вираження у мапі Форуму. Тут можна було 
подискутувати про «суспільну підтримку Суспільного», познайомитися з роботою регіональних дирекцій, від-
відати майстер-клас «Як попасти на Суспільне?» та простежити у прямому ефірі за трансляцією з Форуму. За-
вершував Форум святковий виступ Академічного Оркестру народної та популярної музики Українського радіо.



Другий день Форуму 
Ряд супутніх подій відбулися протягом роботи другого дня Форуму: конференція фондів громад України; 
конференція програми ПРООН «Відновлення та розбудова миру»; школа організаційного розвитку органі-
зацій-партнерів УВКБ ООН; тренінг для організацій громадянського суспільства – партнерів ПРООН у сфері 
доброчесності; конференція «European Voluntary Corps».

Спеціальними гостями Форуму був Клуб піарників громадських організацій «Піранья», які вже вдруге на Фо-
румі провели церемонію вручення премій першого незалежного громадського PR-рейтингу «Піранья року».



Традиційно очікуваною була церемонія вручення нагород кращому провайдеру та кращому тренеру за версі-
єю Платформи Маркетплейс. У 2018 році почесне звання вибороли:

Найкращий тренер 

Марина Говорухіна
Світлана Олєйнікова

Андрій Вишняк

Найкращий провайдер 
(організація) 

Інститут лідерства  
та управління УКУ

Ресурсний центр «ГУРТ»
«Дивовижні»

На завершення Форуму вико-
навчий директор ІСАР  Єднання 
Володимир Шейгус подякував 
усім донорам, бізнес-компаніям  
і приватним особам, які долучи-
лися до фінансування Форуму. 

Володимир Шейгус підкреслив, 
що Форум був би неможливим 
без цієї підтримки, так само, як 
без зусиль десятків активістів  
і прихильників Форуму, які щиро 
ділилися ідеями, контактами  
та надихали Форум на нові від-
криття!

Більше інформації про Форум: 
cd-platform.org/forum

ДОЛУЧАЙТЕСЯ! ТВОРІМО НАСТУПНИЙ ФОРУМ РАЗОМ!




