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ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ДЛЯ ГРОМАДЯН
ПОСІБНИК ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ
ВАШОЇ ГРОМАДИ ДО
ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

БЕРЕЗЕНЬ 2017 р.
Публікація цього посібника стала можливою завдяки підтримці американського народу,
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), та завдяки підтримці
Уряду Канади. Зміст цього посібника є виключною відповідальністю Національного
Демократичного Інституту Міжнародних Відносин і не обов'язково відображає точку зору
USAID, Уряду Сполучених Штатів чи Уряду Канади.
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ПЕРЕДМОВА
ТА ПОДЯКА
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У відповідь на виклики суспільства після Революції Гідності та з
метою допомогти громадянам усвідомити свою роль у реформуванні
країни і залучення їх до громадської
активності, три роки тому Національний демократичний інститут міжнародних відносин (НДІ) започаткував
програму побудови багаторівневого
діалогу навколо національних реформ. У співпраці з партнерськими
громадськими організаціями - Інститут «Республіка», ЦентрЮЕй, Центр
політичних студій та аналітики Ейдос
та Інститут громадянського суспільства, поступово вибудовувався діалог
навколо таких національних реформ
та напрямків, як реформа місцевого
самоврядування
(децентралізація),
виборча реформа, боротьба з корупцією та створення більш відповідальної та підзвітної громадянам влади.
Учасниками діалогу стали громадяни, політичні партії, представники
влади та засоби масової інформації.
Упродовж двох років громадські
організації започаткували декілька національних кампаній, а саме
«Стеж за грошима», «Успішна Громада», «Запровадження етичних стандартів», та Всеукраїнську ініціативу
«Активна Громада», і напрацювали
багато успішних моделей залучення

громадян до діалогу з політичними
партіями і владою та моніторингу
дій влади. У другому виданні посібника «Інструментарій для громадян»
ми зібрали найкращі практики, засвоєні уроки та приклади досягнутих успіхів. Ми хочемо поділитися
успішними історіями та рекомендаціями і запропонувати використати
інструменти й напрацювання для
залучення однодумців до вирішення
місцевих питань та інформування і
мобілізації громадян навколо національніих реформ. Ми сподіваємося,
що наведені тут приклади надихнуть
вас на ідеї розпочати власну ініціативу, яка залучить громадян, політичні партії та владу до вирішення
проблем важливих для вас та членів
вашої громади.
НДІ висловлює велику подяку
лідерам та активістам громадських
організацій - Інституту «Республіка»
та мережі Всеукраїнської ініціативи
«Активна Громада», Центру ЮЕй та
Громадського руху ЧЕСНО, Центру
політичних студій та аналітики Ейдос, Інституту громадянського суспільства, які збирали інформацію та
аналізували конкретні приклади зі
своєї практики для цього Інструментарію.
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МЕТА
«ІНСТРУМЕНТАРІЮ
ДЛЯ ГРОМАДЯН»
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У цьому посібнику ви знайдете
інструменти, які допоможуть вам
підвищити рівень обізнаності громадян та згуртувати вашу громаду
навколо проблем, що мають для вас
значення. Джерелом інформації для
інструментарію стала переважно діяльність активістів навколо кампаній
із залучення громадян, моніторингу
фінансування партій та депутатських
декларацій, налагодження діалогу
з владою, що їх провадили місцеві
партнери НДІ. Ці інструменти, проте, можуть бути використані для досягнення різних цілей із залученням
громадян та для вирішення багатьох
проблем. Цей посібник розповідає про
те, яким чином ви можете організувати громадян навколо вирішення
певної проблеми, як здійснювати моніторинг, вести переговори з політичними партіями та органами місцевого
самоврядування і доносити ваші повідомлення до тих людей, які будуть
запроваджувати зміни.
Інструментарій
складається
з
трьох основних частин. Перша частина (Розділ 3) містить довідкову інформацію про те, чому громадянам та
організаціям громадянського суспільства важливо брати участь у політичних процесах. Також там обговорюється важливість залучення громадян на

місцевому рівні задля впливу на владу та досягнення змін.
У другій частині (Розділ 4) окреслюється шлях, яким громадяни мають пройти, щоб почати вирішувати
проблеми, що їх непокоять; яким чином можна залучити тих, хто приймає
рішення та впливає на державну політику; і як можна мобілізувати інших
громадян. Ця частина містить детальний опис різних дій та інструментів,
які використовуються громадськими
організаціями та активістами на національному та місцевому рівнях. Кожна з цих дій описує, що означає кожен
інструмент та як він може бути використаний громадськими активістами
та громадянами. В Інструментарії ви
познайомитеся з різними прикладами роботи активістів. Остання частина (Розділ 5) є детальним прикладом
співпраці НДІ з Центром UA та Інститутом «Республіка» у рамках кампанії
«Стеж за грошима». Цей Інструментарій є посібником, в який постійно буде
додаватись свіжа інформація про інструменти, які використовуватимуть
інші громадські організації та громадяни в рамках майбутніх кампаній.
Також у цей Інструментарій увійшли
матеріали з програм НДІ з усього світу.

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

РЕКОМЕНДАЦІЯ

ПРИКЛАД

ІНСТРУМЕНТ
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ЧОМУ ВАМ ВАРТО
БРАТИ УЧАСТЬ
У ПОЛІТИЧНИХ
ПРОЦЕСАХ
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Роль громадян та
громадянського суспільства
НДІ співпрацює з організаціями громадянського суспільства з метою розвинути їхню спроможність працювати на місцевому рівні, щоб надихати
громадян брати участь у прийнятті
рішень та допомогти їм усвідомити
свою роль у реформуванні власної
країни. НДІ вірить, що ОРГАНІЗАЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
МАЮТЬ ЗАОХОЧУВАТИ ГРОМАДЯН
ПІДТРИМУВАТИ ТА БУТИ ЧАСТИНОЮ ЦЬОГО ПРАГНЕННЯ ДО РЕФОРМ.
Щоб це зробити, громадським організаціям варто залучати громадян та
надавати їм доступ до інформації про
те, яким чином вони можуть підтримати громадянське суспільство для
просування реформ на місцевому та
національному рівні. Громадянське
суспільство може зробити величезний внесок у просування реформ,
якщо активно залучатиме громадян
шляхом проведення громадських
консультацій та навчатиме їх механізмам впливу на владу.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ВІДІГРАЄ ВСЕ ВАЖЛИВІШУ РОЛЬ У
ПРОСУВАННІ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ, якому притаманні прозорість, ефективність, відкритість,
зворотний зв’язок та підзвітність.
І воно може сприяти подальшому

розвитку належного врядування.
Громадянське суспільство відіграє
ключову роль у просуванні нових
законів, програм, політик та стратегій реформування країни; воно заохочує владу звітувати про взяті на
себе зобов’язання; визначає, чи влада
реагує на потреби громадян, та слідкує за тим, щоб національна політика
формувалася у відповідь на ці потреби. Громадянське суспільство може
об’єднати національні, регіональні
та місцеві громадські організації в
Україні залучаючи громадян, працюючи з політичними партіями і органами влади з метою координації зусиль для просування реформ.
Якщо ви як громадянин бачите нагальну проблему, що потребує вирішення, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІНШИХ
ЛЮДЕЙ У ВАШІЙ ГРОМАДІ, які поділяють ваші інтереси та занепокоєння.
У вас більше шансів на успіх, якщо ви
співпрацюватимете з іншими людьми для досягнення змін, контролю за
діями влади чи проведення реформ.
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Чому вам варто брати участь у політичних процесах

Цінність організації роботи
в громаді та залучення громадян на місцевому рівні
Організація роботи в громаді відбувається тоді, коли ЛЮДИ ЗБИРАЮТЬСЯ,
ЩОБ ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ СВОЇХ ГРОМАД ТА СПІЛЬНОГО БЛАГА.
Таким чином, громадяни беруть на
себе більшу відповідальність за майбутнє своїх громад, зміцнюють взаємну довіру та повагу і розвивають
нові навички та вміння. Робота в громадах, залучення людей зі схожими
поглядами та активна діяльність для
досягнення змін на місцевому рівні
допоможуть вам змусити владу реагувати на ваші потреби. Часто досягнути змін на місцевому рівні легше,
ніж на національному, і вони можуть
привести до ще більших змін на національному рівні. Організація роботи в громаді має на меті зміцнення
впливу самих людей – ефективно
працювати на майбутнє своїх громад
та суспільства.Саме співпраця людей
дозволяє досягати результату. Організовані дії громадян можуть допомогти контролювати владу та стати
каталізатором змін. Ініціативи на
рівні громади об’єднують громадян
для здійснення змін у своїх громадах.
Допомагати громадянам з’ясувати

власні інтереси, визначити проблему,
сформувати сталі стосунки та впливати шляхом кампаній захисту і відстоювання громадських інтересів – такі
ініціативи передають владу в руки
громадян.
Разом люди можуть досягати таких
змін, які важко здійснити поодинці. Але, поза основною метою, організація роботи в громаді має й інші
переваги – вона ЗМІНЮЄ БАЛАНС
ВЛАДИ, надаючи громадянам можливість ефективніше впливати на
рішення, які їх безпосередньо стосуються, і розвиває ПОЧУТТЯ ЄДНОСТІ
серед членів громади.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
TIPS

КРОКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ
РОБОТИ В ГРОМАДІ
1. Стратегічне планування включає визначення пріоритетних питань, які потребують вирішення.
2. Дослідження включає збір інформації щодо вашої проблеми, включно з даними про дії влади щодо його вирішення.
3. Дія (про це йдеться у Розділі 4) може набувати двох головних форм:
> Покращення життя в громаді, яке здійснюється самими
членами громади з або без допомоги влади. Наприклад,
це може бути проект з прибирання парку в мікрорайоні.
> Обговорення та переговори з обраними й посадовими
особами щодо зміни політики чи інших змін, які визначаються людьми, та які враховують їхні побажання. Завдяки
цьому виду діяльності люди зустрічаються з конкретними
інституціями, що уповноважені обговорювати теми, визначені цими групами. У разі невдачі дружніх переговорів ці
групи, які мають підтримку своїх прибічників, намагаються
чинити тиск на тих, хто приймає рішення – використовуючи
різні засоби – щоб ті, хто приймає рішення, продовжили
обговорення та підтримали бажаний результат. Хорошим
прикладом цього є кампанія «Стеж за грошима», описана
в аналізі конкретного прикладу в Розділі 5.
Групи з організації роботи в громаді, незалежно від
стратегії їхніх дій, постійно розмірковують над уроками втілення стратегії дій та включають ці знання у
наступні стратегії.
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ПРИКЛАД

Протягом 2016 року
місцеві координатори
«Активної Громади» досягли таких результатів:
КООРДИНАТОРИ ПРОВЕЛИ

935
ЗУСТРІЧЕЙ
щодо вирішення місцевих
проблем і залучили

13
396
ГРОМАДЯН,
які взяли активну
участь у їх вирішенні
КООРДИНАТОРИ ЗАЛУЧИЛИ

2
500
ВОЛОНТЕРІВ
РОЗПОВСЮДЖЕНО

16
600
ІНФОРМАЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ

105 000

ПРИМІРНИКІВ
газет Інституту «Республіка»
«НАШІ ВІСТІ» були поширені
серед громадян

АНАЛІЗ КОНКРЕТНОГО
ПРИКЛАДУ:
ІНІЦІАТИВА «АКТИВНА
ГРОМАДА»
Всеукраїнська ініціатива «Активна
Громада» об’єднує активних громадян, соціальні рухи та організації з
метою сприяти самоорганізації місцевих громад та вирішувати найбільш
актуальні проблеми. Ідея ініціативи
полягає у мобілізації громадян та залученні їх до прийняття рішень на місцевому рівні.
Ініціатива стартувала в грудні
2014 року у населених пунктах Київської області — с. Тарасівка та м.
Богуслав. З квітня 2015 року Ініціатива охопила 15 громад різних куточків України — 10 обласних центрів, 3
міста районного значення, 2 села. На
сьогодні, з початку 2017 року команда складається з 24 представників по
всій Україні.
Кожна громада вже успішно вирішила дві-три проблеми, порушені
активними громадянами. Зокрема, це
проблеми ЖКГ, створення ОСББ, охорони довкілля, створення велодоріжок та інші. Долучаючись, громадяни
засвоюють основи захисту прав людини, вивчають законодавство та рішення органів місцевого самоврядування,
а також організовують кампанії мобілізації громадян та відстоювання їхніх
інтересів.
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Крім того, «Активна Громада»
самостійно та спільно з організаціями-партнерами ініціювали
низку всеукраїнських кампаній:
2016 рік:
Кампанія «Успішна Громада» орієнтована на прискорення процесів
децентралізації в Україні. Кампанія
втілювалася спільно з Інститутом громадянського суспільства та УНЦПД.
«Активна Громада: децентралізація» - низка адвокаційних кампаній щодо прийняття рішень органами
місцевого самоврядування. Рішення
стосувалися впровадження профільних програм (енергоефективність,
екологія), впровадження та вдосконалення інструментів участі (електронні
петиції, бюджет участі, місцеві ініціативи, громадські слухання), впровадження адміністративного компоненту реформи.
Кампанія з впровадження етичних кодексів для місцевих виборних осіб спільно з Центром
«Ейдос».
2015 рік:
Кампанія «Стеж за грошима»
спільно з Громадським рухом ЧЕСНО,
метою якої є контроль за фінансуванням партій та виборчих кампаній;
Кампанія «Задай курс владі» ініціатива «Активної Громади», яка
має на меті сприяти співпраці влади
та громади на розвиток міст та сіл
України. Кампанія стартувала у 2015
році та триває до сьогодні. Основним
продуктом стали програми дій від
громад для новообраних рад.

КООРДИНАТОРИ ІНФОРМУВАЛИ
ГРОМАДЯН ПРО ПЕРЕБІГ
РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

239
ЗАХОДІВ
щодо роз’яснення деталей
реформи місцевого
самоврядування
АКТИВІСТИ ПРОВЕЛИ
В РЕГІОНАХ

600
ЗУСТРІЧЕЙ
зустрічей
з представниками
місцевої влади

340
ЗУСТРІЧЕЙ
із представниками
політичних партій щодо
вирішення місцевих
проблем у сфері
децентралізації

600
ЗГАДОК У ЗМІ
ЗАГАЛОМ ЗА 2016 РІК

40
140
ГРОМАДЯН
координатори та місцеві
активісти охопили
щонайменше.
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рубрика

04
ЯКИМ ЧИНОМ
ВИ МОЖЕТЕ
ДОЛУЧИТИСЯ

15

Як громадянин ви можете бути
корисний своїй громаді та країні,
розповідаючи широкому загалу про
проблеми громади, вимагаючи змін
та організовуючи контроль за діями влади. Ви можете брати активну
участь у просвітницьких та моніторингових заходах, інформувати жителів громади про проблеми, навчати громаду та залучати її членів до
моніторингу та іншої діяльності. Цей
розділ Інструментарію присвячений
тому, щоб допомогти вам організувати громаду для участі у місцевих та
національних кампаніях, використовуючи різні засоби та інструменти.
Цей розділ розповідає про інструменти, які можна використати у
будь-яких кампаніях з відстоювання
інтересів чи моніторингу, якими ви
та ваша команда вирішать займатися,
щоб заручитися підтримкою співгромадян. Плануючи свою діяльність
над вирішенням проблеми, важливо
пов’язати її з життям громадян. Наприклад, подумайте над тим, яким
чином фінансування партій та виборчих кампаній вплине на нього з
точки зору якості освіти та охорони
здоров’я. Пов’яжіть питання фінансування виборчих кампаній чи електронного декларування з ширшим
питанням боротьби з корупцією в
суспільстві. Поясніть це громадянам

шляхом донесення повідомлень, які
ви обрали для кожної з цільових груп.
Допоможіть їм зрозуміти, що партії зазвичай представляють інтереси
своїх спонсорів. Якщо вони фінансуються широкою громадськістю, вони
представлятимуть широку громадськість; якщо їх фінансують олігархи,
вони представлятимуть олігархів.
Ви можете організувати наступну
діяльність на національному та місцевому рівнях і використовувати наступні кращі практики, інструменти
та рекомендації. Зараз, коли ви знаєте, що можете домогтися змін і брати участь у політичних процесах – як
вам це зробити? Цей розділ надасть
рекомендації та інструменти, щоб
розпочати свою діяльність.
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Яким чином ви можете долучитися

Дослідіть проблему
Найважливішим кроком у будь-якій
діяльності є отримання якомога повнішої інформації щодо проблеми.
Необхідно вивчити погляди інших
сторін на цю проблему, глибоко усвідомити дії влади, які вчиняються
нею зараз, вчинялися у минулому і
плануються у майбутньому стосовно
цієї проблеми, ПЕРЕД тим, як ви розпочнете вашу роботу з залученням
громадян.
Хорошим першим кроком може
бути проведення робочого аналізу
проблеми.

Такий аналіз може включати:
ОГЛЯД УРЯДОВИХ ДОКУМЕНТІВ
СТОСОВНО ПРОБЛЕМИ
(стратегічні документи, законодавчі
акти, бюджети тощо);
ОГЛЯД ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У ЗМІ; ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, які можуть працювати над вирішенням цієї
проблеми;
ВИЗНАЧЕННЯ ІСНУЮЧИХ ВІДНОСИН, які можуть допомогти вам вирішити цю проблему. Також визначте,
які відносини вам ще потрібно побудувати.

ПРИКЛАД

Протестна акція
#Кірпічки, м.Ужгород

Жителів Ужгорода турбувала проблема захаращеності зеленої зони
довкола озера біля колишнього цегельного заводу. Журналісти знайшли
інформацію, що зелена зона раніше
була парком, а її землі передані забудовникам під торгові та розважальні
заклади. Мешканці району виступили
на захист єдиної зеленої зони в районі від забудови. Саме так розпочалася
річна адвокаційна кампанія #Кірпічка

в рамках ВІ «Активна Громада».
Після того, як ви глибоко вивчили
проблему, у вас виникне потреба спланувати свою діяльність. У результаті ви
отримаєте дорожню карту того, яким
чином ви будете здійснювати свою
роботу. Планування допоможе окреслити свої цілі, бажані результати та
стратегію впровадження змін, яких ви
прагнете.
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Належне планування
Стратегічне планування – це систематичний процес визначення потреби і вироблення найкращого способу
її задоволення, що надасть вам можливість визначити пріоритети та допоможе розробити план дій з досягнення вашої мети. Планування – це
осмислення майбутнього у спосіб, що
дозволяє вам робити щось стосовно
нього прямо зараз.
Поєднання хорошої стратегії (розробленої завдяки стратегічному плануванню) та хорошого плану дій:
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЧІТКЕ РОЗУМІННЯ
того, що потрібно зробити для досягнення ваших цілей;
ДОПОМАГАЄ ВАМ ВИЗНАЧАТИ
ПРІОРИТЕТИ та приймати рішення;

ДОЗВОЛЯЄ ВАМ СКОНЦЕНТРУВАТИ
РЕСУРСИ, що зазвичай обмежені, на
діяльності, яка принесе найкращі результати для вашої роботи;
НАДАЄ ІНСТРУМЕНТ, що сприятиме
вашій комунікації з іншими;
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВАС ПОВНОЦІННИМ
ПЛАНОМ для щоденної роботи.
Стратегічне
планування
слугує
ядром роботи організації. Стратегічний план допоможе дізнатися, куди
ви прямуєте і чому ви туди прямуєте.
У цьому розділі ми пропонуємо вам
розробити детальний стратегічний
план. Ви можете використовувати
цей метод у будь-якій організації чи
кампанії, де буде потрібне стратегічне планування.

Стратегія – це загальний підхід, що ґрунтується
на розумінні ширшого контексту, у якому ви
дієте, власних сильних та слабких сторін, а також
проблеми, яку ви намагаєтеся вирішити. Стратегія
задає рамки роботи, визначає чого ви маєте
досягнути, та підхід, який ви плануєте використати.
Вона не містить конкретних заходів.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Стратегічне планування
Стратегічне планування – це загальне планування, яке сприяє
належному управлінню процесом і дозволяє вам вийти за рамки
щоденної діяльності вашої організації чи проекту. Воно створює
широкий контекст того, що ви робите і куди рухаєтеся.
Стратегічне планування дозволяє чіткіше зрозуміти, чого ви
насправді прагнете досягнути і яким чином це можна зробити, а
не розробляти план щоденної діяльності.
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Яким чином ви можете долучитися

Стратегічне планування надає можливість відповісти на запитання:
> Які проблеми ми намагаємося вирішити?
> Якими мають бути наші пріоритети?
> Яка наша спроможність, а саме, що ми можемо зробити?
> Що ми хочемо змінити?
> Хто може допомогти нам вирішити ці проблеми
(вивчення існуючих та нових відносин)?
> Які ресурси нам потрібні і де ми їх застосуємо?

Лише після отримання відповідей на ці запитання можливо
відповісти на наступні:
> Якою має бути наша безпосередня мета?
> Яким чином нам слід організувати роботу для досягнення цієї
мети?
> Хто що буде робити і коли? (Дивіться нижче план дій)

Стратегічний план не є непорушним. Проте, він надає вам параметри,
в яких треба працювати. Тому важливо робити наступне:
> Вибудовуйте процес стратегічного планування на чіткому розумінні вашого середовища;
> Якщо можливо, використовуйте вже виконану роботу для поглиблення розуміння середовища та власної спроможності, ваших сильних
та слабких сторін.

У ході стратегічного планування у вас може виникнути потреба в
аналізі зацікавлених сторін. Він використовується для визначення
ключових осіб, які мають вплив на результати вашої кампанії. Це
означає, що вони або можуть допомогти досягти ваших цілей,
або можуть перешкодити вашому успіху. Здійснення аналізу
зацікавлених сторін дозволяє вам заручитися підтримкою,
потрібною для досягнення ваших цілей.
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SWOT – це аналіз сильних та слаб-

ких внутрішніх сторін ініціативи, а
також зовнішніх можливостей та загроз.

SWOT аналіз кампанії #Кірпічка на її старті
Сильні сторони
> Єдність цілей ініціативної групи.
> Ініціативна група громадян включає жителів кварталу, що знаходиться поблизу колишнього цегельного
заводу.
> До ініціативи приєднались авторитетні експерти: природоохоронець та
група адвокатів.

Слабкі сторони
> Низький рівень узгодженості інтересів групи.
> Конфлікти за домінування та
лідерство.
> Відсутній досвід ведення переговорів.
> Різний рівень участі членів групи у
подібних ініціативах.

Можливості
> Значна частина мешканців кварталу (незалучених до кампанії) хочуть
збереження та благоустрою зеленої
зони.
> В акваторії штучного озера гніздяться птахи, віднесені до Червоного
списку Закарпаття.
8,5 га зеленої зони.
> Генеральний план в редакції 2004
року фіксував простір як зелену
зону.

Загрози
> Земельна ділянка на 6 га з озером
передана в оренду підприємству, ділянкою 1,2 га постійно користується
Комітет у справах розвитку спорту
МОН України, ще 0,9 га планується
передати у постійне користування
релігійній організації.
> Конфлікт із іншою групою громадян, які хочуть побудувати на цій
території хоспіс.
> Проект змін до генерального плану міста 2015 року та план зонування передбачають можливість повної
забудови території.
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Яким чином ви можете долучитися

Планування діяльності
Планування діяльності – це процес, який визначає вашу
щоденну діяльність у кампанії. Це процес планування того,
ЩО МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНО, КОЛИ МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНО,
КИМ МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНО. Це процес практичної реалізації
вашого стратегічного плану.
Більшість планів дій складаються з таких компонентів:
> зазначення того, що потрібно досягти (безпосередні результати або основні показники діяльності, які випливають з процесу
стратегічного планування);
> визначення кроків, які потрібно зробити аби досягти поставленої мети (які заходи ви будете організовувати, щоб досягти
мети та завдань);
> визначення графіку здійснення кожного кроку та його ймовірної тривалості (коли);
> чітко розроблений план відповідальних за успішне здійснення
кожного кроку (хто);
> уточнення ресурсів, необхідних для досягнення вашої мети
(людських, фінансових, дослідницьких тощо).

Знову ж таки, все це досягається шляхом ПОКРОКОВОГО
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. Процес планування діяльності має завершитися створенням практичного плану,
який дозволить вам залучати ресурси та робити кроки, потрібні для виконання вашого завдання/завдань, та робити
внесок у досягнення довгострокової мети.
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ПРИКЛАД МАТРИЦІ АНАЛІЗУ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

ІНСТРУМЕНТ

Група
стейкхолдерів

Залежність
від проблеми

Інтерес

Вплив на
прийняття рішень

Підприємствоорендар

Високий.
Укладено договір
оренди 6 га зеленої
зони з озером
з порушенням
водного
законодавства (без
договору оренди
водного об’єкту).
Висока вартість
орендної плати.

Високий.
Реалізація
інвестиційного
проекту:
збудувати
елітне житло
і торговорозважальні
заклади на
орендованій
території.

Високий.
Мають договір
оренди 6 га
під комерційну
забудову.
Наявність лоббі
серед групи
позафракційних
нардепів.

Молоді мами
з дітьми

Високий.
Відсутність зелених
зон в радіусі 2
км. Захаращеність
ділянки біля озера.

Високий.
Благоустрій
зеленої зони
з озером

Низький.
Відсутня
неформальна
чи інституційна
організація
групи.

Навчайте та інформуйте
Навчання співгромадян та підвищення рівня обізнаності зацікавлених сторін може привернути увагу
до важливої проблеми, рішення якої
багато хто не мав; знав, що проблема
існує, але не мав уявлення про те, що
інші думають з цього приводу; або
громадяни не усвідомлювали, що це
є проблемою. Підвищення рівня обізнаності часто є першим напрямком

діяльності, яким починає займатися
громадська організація або громада. Якщо люди не знають про існування проблеми, або яким чином
вона впливає на їхнє життя, вони не
схильні нею цікавитися.
Існує кілька методів просвіти громадян щодо проблеми та підвищення
рівня обізнаності стосовно її важливості. У цьому підрозділі Інструментарію окреслені кілька з цих методів.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
TIPS

ТИПИ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ
ДЛЯ ГРОМАДЯН:
Інфогодини

Публічні форуми

Шпальти,
блоги

Трансляції
у ЗМІ й
соцмережах

Комікси або
інфографіка

Листівки, плакати,
арт-активізм

Флешмоби

Відеоролики,
Vox Pops

Друковані
ЗМІ
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ПРИКЛАД

Фото з інфогодини
"Активної Громади",
м.Чернігів

Інфогодина
«Активна Громада» проводить інфогодини. Активісти системно щотижня у
визначеному місці та часі спілкуються з мешканцями щодо реформ, надають
пояснення з приводу їх запровадження; розтлумачують важливість інструментів прямої демократії для вирішення місцевих проблем. За липень-грудень 2016 р. активісти провели у своїх громадах більше 300 інфогодин.
Для інформування громадян «Активна Громада» видає газету «Наші Вісті».
Це волонтерський проект, який виник під час загострення військового конфлікту на Сході України. Спочатку газету друкували для переселенців накладом 2000 примірників. З осені 2015 року газета стала загальнонаціональною з тиражем 50 000 примірників.

Інфографіка та комікси
Громадський рух ЧЕСНО
майже усі свої матеріали видає з інфографіками. Вони
привертають увагу читачів
та полегшують сприйняття
інформації. Статті з інфографікою охочіше поширюють
ЗМІ.
Під час національної кампанії з моніторингу е-декларацій ЧЕСНО поширив 72
інфографіки з результатами аналізу статків та доходів депутатів міських рад.
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Яким чином ви можете долучитися

Майстер-клас з артактивізму в Тернополі,
вересень 2016.

Арт-активізм

допомагає виявити громадянську позицію через мистецтво. Наприклад, через декомпозицію слів, творення зображення за допомогою букв, створення креативних плакатів та
листівок. Це один із способів активізації молоді. Майстер-класи
згуртувують молодих активістів, які глибше усвідомлюють негативні явища та трансформують їх у позитивну модель.

Листівки

Розповсюдження листівок дозволяє звернутися до ширшої аудиторії. Активісти ЧЕСНО поширили понад 200 000 роз’яснювальних
листівок із серії «Нахіба?». Листівки «Нахіба нам мер?» та «Нахіба
нам депутат?» інформують громадян про повноваження обранців,
пояснюють, як контролювати владу.

ЩО СПИТАТИ
В МЕРА?
Яке Ваше бачення розвитку міста?
Де про це можна прочитати
детальніше?
Який бюджет потрібен для втілення
Вашого бачення розвитку міста?
Чи оприлюднюються на веб-сайті
інформація про видатки по кожній
комунальній установі, організації та
підприємству?
Чи проводяться відкриті земельні
аукціони та конкурси?
Чи є публічний перелік комунального
майна?
З якими громадськими організаціями є
співпраця для розвитку міста?
Які нові органи Ви створили, а які старі
ліквідуєте, щоб ефективніше управляти
громадою?
Які зміни Ви здійснили, щоб залучити
людей, до управління справами
громади?
Чи відповідає діючий генплан потребам
громади?
Яка зарплата у Вас та Ваших
працівників, за рахунок чого вони
живуть?

ВИ ̵ ГРОМАДЯНИН
ВИ - ГРОМАДЯНИН,
СПІВВЛАСНИК МАЙНА
ГРОМАДИ. Своїми податками
Ви формуєте місцевий
бюджет. Для управління
Вашим майном та грошима
раз на 5 років обирається
міський голова.

НАХІБА
НАМ МЕР

ОБРАЛИ МЕРА?
КОНТРОЛЮЙТЕ!
Долучайтесь до справ
громади через спілкування
з депутатами, участь в
громадських слуханнях,
створення та підтримку
петицій, подання місцевих
ініціатив, заходи будинкових
та квартальних комітетів,
діяльність громадських
організацій.
chesno.org
facebook.com/chesno.movement
+38 (067) 658 77 98
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Чому ми хочемо залучити нашу
громаду?
Залучення громади допомагає встановити довіру, залучити ресурси та
зацікавлених осіб, покращити комунікацію та вдосконалити роботу над
проблемами, що становлять суспільний інтерес. Коаліції, партнерства та
інші спільні дії допомагають мобілізувати ресурси, впливати на системи,

МОНІТОРТЕ

змінювати стосунки між партнерами
та змінювати політику, програми та
практики. Залучення громади може
мати різні форми та включати організовані групи, об’єднання, інституції
та окремих осіб, які займаються різними місцевими та національними
питаннями. Залучення громади також може розглядатись як безперервний процес громадської участі.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

НАВЧАЙТЕ

АКТИВІЗУЙТЕ

МОБІЛІЗУЙТЕ

ВІДСТОЮЙТЕ

ПРИНЦИПИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ
> Чітко визначте мету залучення та
верстви населення і/або громади, які ви
хочете залучити.
> Отримайте максимум інформації про громаду, її культуру, економічні
умови, соціальні мережі, політичні та
владні структури, норми та цінності, історію, демографічні тенденції, досвід інших
груп щодо її залучення до різних програм
та сприйняття громадою тих, хто ініціює
заходи із залучення.
> Ідіть у громаду, будуйте відносини, створюйте довіру, співпрацюйте як
з формальними, так і з неформальними
лідерами та добивайтеся зацікавленос-

ті організацій та лідерів громади для
запуску процесів її мобілізації.
> Будьте партнером громади
для впровадження змін.
> Визнавайте та поважайте різноманітність громади.
> Визначте та мобілізуйте сильні
сторони громади, розвивайте її спроможність і ресурси для прийняття рішень
та діяльності з метою забезпечення сталості залучення громади.
> Покращуйте знання громадян про
громаду та/або питання, яке ви прагнете
підняти.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Консультації з громадськістю – це інструмент, завдяки якому влада звертається до громадян для отримання їхніх думок щодо питань, що безпосередньо
впливають на їхнє життя. Це діалог між владою та громадянами, який надає
можливість першій стороні почути та врахувати погляди другої.
Цей процес зрештою призводить до прийняття рішення. Консультації з громадськістю можуть покращити ефективність, прозорість та залучення громадян
до прийняття рішень стосовно проектів та політики. Консультації покращують
політику, і ті, на кого вона найбільше впливає, мають змогу висловити свої побажання перед прийняттям рішення.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ?
Як громадянин, ви:

Як представник влади, ви:

> Ділитеся своїми точками зору,

> Спілкуєтеся безпосередньо з

пропозиціями та ідеями
> Налагоджуєте діалог з органами
влади
> Мобілізуєте людей навколо
питання
> Покращуєте оперативність
реагування та підзвітність влади
> Вдосконалюєте прийняття рішень
> Вирішуєте місцеві проблеми

громадянами
> Покращуєте обізнаність громадян
щодо питань та альтернатив
> Активно залучаєте громадян до
прийняття рішень
> Використовуєте зворотній зв'язок з
боку громадян та налагоджуєте діалог
> Пояснюєте дії влади
> Вдосконалюєте політику

ЯК ОБРАТИ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ?
Ви можете організувати консультації щодо національних та місцевих питань.
Місцеві питання можуть включати наступне: інфраструктурні проекти, зміну
вартості проїзду в автобусі, політику щодо міського транспорту, бюджетні
пріоритети, використання землі, використання громадського простору та інші
питання.
> Бути актуальним для людей
> Бути зрозумілим та актуальним для конкретних

Питання, яке
ви обираєте,
повинне:

соціальних груп або населення загалом
> Потребувати рішення
> Мати більше ніж одне реалістичне рішення певної
проблеми
> Передбачати час для обговорення альтернатив
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ЩО МАЄ ВКЛЮЧАТИ ДОКУМЕНТ З КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ?
Документ з консультацій з громадськістю має включати інформацію, яка
потрібна людям для надання ефективних відповідей, викладену зрозумілою
та простою мовою:
> Інформація про проблему
> Інформація про різні рішення проблеми, включно з перевагами та

недоліками кожного варіанту та довідковою інформацією щодо варіантів
> Ключові питання, якщо йдеться про сфери, щодо яких думка громадян є
особливо цінною
> Кінцевий термін, до якого громадяни мають надати відповіді
> Способи, у які громадяни можуть взяти участь у консультаціях із
зазначенням контактної інформації
> Ресурси, де буде оприлюднені підсумки консультаційних відповідей

«Ваша думка» – це інструмент для
проведення консультацій з громадськістю,
розроблений з метою створення умов для
діалогу між громадянами та тими, хто
приймає рішення.

Цей інструмент дозволяє отримати думки
громадян щодо актуальних для них
питань. На веб-сайті vdmk.org можна
створити запитання та ознайомитись
з
відповідями,
представленими
у
різних форматах. Повідомлення можна
надсилати з будь-якого телефона,
використовуючи короткий код або
телефонний номер.
Перші консультації з громадськістю
з використанням «Вашої думки» були
проведені «Центром UA» та його рухом
«Сильні громади» у 14 містах Донецької,
Луганської
та
Дніпропетровської
областей.

ІНСТРУМЕНТ

НДІ допоможе більше дізнатись про
цей інструмент. Щоб задати загальні
запитання про проект, будь-ласка
зверніться до НДІ за адресою: obotsko@
ndi.org або ybarshchevskiy@ndi.org
Інформацію про правила сайту і
процедуру реєстрації можна знайти за
цим посиланням: https://vdmk.org/en/
rules?uk
Якщо у вас виникли технічні проблеми/
запитання
під
час
використання
інструменту, будь-ласка, повідомте
про це support@vdmk.org (додайте
скріншот екрану з проблемою).
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ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ?
Процес проведення консультацій з громадськістю складається з багатьох
кроків. Виконання цих кроків забезпечує максимально можливий
всеохоплюючий та успішний характер процесу.
Крок 1 – Визначте мету консультацій.
Крок 2 – Визначте, з яких питань мають проводитись консультації. Домовтесь
з органами влади щодо реалізації результатів консультацій з громадськістю.
Крок 3 - Вирішіть, які питання ставити, і який формат відповідей буде
прийнятним.
Крок 4 – Визначте, котрі рішення обраних питань є реалістичними,
доступними та результативними.
Крок 5 – Прийміть рішення щодо чисельності та типу аудиторії для
проведення консультацій з громадськістю.
Крок 6 – Визначте часові рамки консультацій.
Крок 7 – Розробіть інформаційно-роз’яснювальну стратегію.
Крок 8 – Підготуйте консультаційний документ, що інформує людей про
варіанти вибору, які має громада, і заохочує до надання зворотного зв’язку.
Крок 9 – Оприлюдніть консультаційний документ.
Крок 10 – Проведіть консультації з громадськістю та отримайте зворотний
зв'язок від громадян, використовуючи наступні засоби.
Крок 11 – Проаналізуйте відповіді, обговоріть зворотний зв'язок громадян з
відповідними органами влади та включіть його до процесу прийняття рішень.
Крок 12 – Поділіться результатами консультацій з тими, хто брав у них
участь, а також з широкою громадськістю.
Крок 13 – Прийняття рішення та надання роз’яснень громадськості.
Крок 14 – Повідомте широкій громадськості, яким чином консультації
вплинули на рішення органів влади.
Крок 15 – Оцініть ефективність процесу проведення консультацій.
Крок 16 – Зробіть висновки для використання під час проведення наступних
консультацій.
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Активісти
кампанії
«Стеж
за
грошима» провели 4 пілотні публічні
консультації. До прийняття рішень
долучились близько 1500 громадян.

ПРИКЛАД

У Первомайському (Харківськ обл.) влада консультувалась з громадянами
щодо того, яку з ділянок дороги ремонтувати в першу чергу та де встановити
відеоспотереження у місті. Рішення, яке підтримали більшість громадян,
було затверджено сесією міської ради.

У Хмельницькому механізм публічних
консультації
використали
для
впорядкування МАФів.
На першій консультації громада
погодила, де саме розміщувати
малі архітектурні форми, на другій
- який вигляд повинні мати споруди.
Залучення громадян відбувалось
через інформаційні листівки та афіші,
поширення роликів на місцевих ТВ
каналах та громадському транспорті.
За
прикладом
Хмельницького
ще 2 мери малих міст ініціюють
консультації з громадянами.
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Мобілізаційні заходи для залучення громадян
Одним із видів діяльності із залучення громади є ПУБЛІЧНИЙ ФОРУМ.
Ми говорили про нього як про спосіб підвищити рівень обізнаності громадян та познайомити зацікавлених
осіб з проблемою. Він також може
використовуватися для залучення
громадян та посадових осіб до вирішення проблеми та може допомогти
мобілізувати громаду для більш активної участі у вирішенні проблеми.
Публічний форум – це зібрання, що
проводиться для широкої громадськості, учасники якого можуть обмінятися думками та ідеями стосовно
конкретного питання. Проведення
публічних форумів має кілька переваг.

ПРИКЛАД

Публічні форуми:
> підвищують рівень обізнаності
щодо конкретної проблеми.
> збирають багатьох експертів, які
долучаються до вирішення проблеми.
> заохочують двосторонню комунікацію між громадянами, обраними представниками та урядовими посадовими
особами, які можуть допомогти людям
зрозуміти альтернативні погляди на
проблему.
> дозволяють місцевим організаціям
співпрацювати між собою – щоб допомогти сформулювати порядок денний,
спільно організувати захід та посилити
висловлення занепокоєння.
> не потребують витрат. Вони можуть проводитися у багатьох місцях,
зокрема в приміщенні міської ради, сусідньої школи, бібліотеки, театру та інших
місцях для проведення зустрічей.

Завдяки представникам «Активної Громади», які організували публічний форум на Кіровоградщині, вдалося запобігти фіктивному об’єднанню громад у селі
Обознівка. Громадяни тільки на форумі дізналися про
маніпуляції з об’єднанням тергромади з боку колишнього сільського голови, засудили їх і змусили владу

Дебати – структурований і організований публічний обмін думками між
двома сторонами з актуальної теми.
Учасники дебатів переконують у своїй правоті третю сторону, а не одне
одного. Що потрібно для організації
дебатів:
> Вивчити формат дебатів (скористайтеся інформацією в Інтернет);

> Оберіть цікаву тему;
> Знайдіть просторе приміщення для
дебатів;
> Сформуйте команду і запросіть
глядачів.
> Подбайте про авторитетних суддів для всіх учасників.
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ПРИКЛАД

Документальна вистава
"Вам тут не демократія" в
Ужгороді, серпень 2016.

Соціально-політичний театр – публічна вистава, у якій глядачі стають учасниками дійства. Акторами можуть бути, як професіонали, так і
аматори. Під час дійства глядач може заперечити акторам на сцені у
будь-який момент, висловити свою незгоду з показаним. Якщо глядачі
не реагують на дійство, актори самі спонукають їх долучитися шляхом
провокації або прямого запитання. Зазвичай, такого типу вистава триває
годину, обов’язковим після дійства є обговорення.
Інститут «Республіка» разом з PostPlay Theatre провів три вистави – «Дерево життя» у Києві, «Сіра зона» у Запоріжжі, та «Вам тут не демократія» в Ужгороді, Горішніх Плавнях і Маріуполі. Вистави були побудовані
на реальних історіях очевидців подій Революції Гідності, військових дій
в зоні АТО та проблем переселенців. Окрім того, координатори «Активної Громади» періодично проводили подібні вистави самостійно на тему
участі громадян у прийнятті рішень, діалогу між владою та громадою.
Для організації вистави:
> Визначте проблемну тему для громади та поспілкуйтеся з дотични-

ми до цієї теми людьми;
> Напишіть сценарій, бажано із цитатами людей, з якими ви спілкувалися щодо проблемної теми;
> Проведіть репетиції з акторами, або активістами-аматорами;
> Знайдіть приміщення – просторе без сцени зі стільцями на 40-100
кв. м для участі від 20 глядачів (приміщення без сцени наближує акторів
до глядачів вистави);
> Запросіть гостей, яким ця проблема «болить» - активістів, політиків,
місцевих жителів.
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Молодіжна тусівка або хакатон
поєднують дискусії за участі місцевих політиків та активістів, майстеркласи, настільні ігри, арт-активізм та

роботу в командах. Формат цікавий
для молоді. Один захід збирає понад
50 активних молодих учасників.

Щоб організувати подію для молоді,
потрібно:

> Подбати про фотозони та тематич-

> Обрати цікаву тему та підібрати

> Активно промотувати подію в со-

креативну назву.

цмережах - до і під час заходу. Бажано підготувати хештеги та лінки для
стріму.

> Запросити відомих та надихаючих

ні аксесуари.

доповідачів.
> Запрошувати на захід через різні
канали - соціальні мережі, розсилки,

телефоном, поширити листівки та афіші у ВНЗ.
> Не перевантажувати теоретичною інформацією, створити умови

для діалогу.

> У роздаткових матеріалах використовувати просту мову з елементами

молодіжного сленгу.
> Додати у програму елементи гейміфікації - наприклад, квест чи на-

стільну гру.
> Розіслати учасникам фото та ві-

ПРИКЛАД

gp.gov.ua (044) 200-76-24
Телефони регіональних прокуратур
вказано на сайті
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО
УКРАЇНИ:

nabu.gov.ua 0-800-503-200
онлайн-форма повідомлення про корупцію
nabu.gov.ua/povidomlennya-pro-korupciynekryminalne-pravoporushennya
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ:

nazk.gov.ua Кнопка «Повідом про
корупцію»
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ:

ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: antac.org.ua
Кнопка «Повідомити про корупцію»
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА КОЛЕГІЯ
З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА
ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ:

Кнопка «Повідомити про корупцію»
vsk.kiev.ua/index.php?option=com_
rsform&formId=1&lang=ua
ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ЧЕСНО: chesno.org
Інструмент Каталог фігурантів
антикорупційних розслідувань
far.chesno.org
Кнопка «Повідом про суддю» на сайті
«Чесно. Фільтруй суд!»
chesnosud.org/povidom-pro-suddyu

0-800-50-02-02

НАПИШИ ЖУРНАЛІСТАМ-РОЗСЛІДУВАЧАМ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: 0 800 501 482

Схеми: корупція в деталях:
facebook.com/corruption.schemes

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: www.guds.gov.ua

Наші Гроші: nashigroshi.org/contacts

(044) 256-00-31 (випадки корупції серед
держслужбовців)

Слідство Інфо (Громадське ТБ):
facebook.com/slidstvo.info

ПОВІДОМ ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

ЗАПИТАЙ

ПОРТАЛ «СТОПКОРУПЦІЯ»: anticorruption.in.ua

ДОСТУП ДО ПРАВДИ: dostup.pravda.com.ua

Кнопка «Повідомити про корупцію» Кнопка
«Запитати в юриста»
Розділ «Антикорупційні практики»
Проект «Викривати – не соромно!»,
anticorruption.in.ua/content/
vykryvacham-korupciyi

МЕРЕЖА ВИКРИВАЧІВ: «Corrupt UA»

corruptua.org/map/reports/submit
Розділ «Повідомити про корупцію»
ПРОЕКТ ХАБАРДОКС: xabardocs.org

Анонімні повідомлення про корупцію

Ресурс зручний для отримання публічної
інформації – відправлення інформаційних
запитів в органи влади та місцевого
самоврядування й одержання відповідей
для ефективного контролю громадян за
діями влади.
ПРАВОВА ДОПОМОГА:

legalaid.gov.ua/ua/pro-tsentr 0 800 213 103
legalspace.org/ua
Якщо ти не знаєш, куди саме звернутися,
отримай безкоштовну правову допомогу.

FACEBOOK.COM/CENTREUA.ORG
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ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ:

УП

ЗАТЕЛЕФОНУЙ НА ГАРЯЧІ ЛІНІЇ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

ОР
ТИК

ЯК ТИ МОЖЕШ ПРОТИСТОЯТИ КОРУПЦІЇ?

Е РА
О
ЦІ

део з події.

У 2016 році активісти ЧЕСНО провели 6 Антикорупційних тусівок. Події зібрали понад 350 активістів з усіх куточків України. Учасники в ігровій формі дізналися про те, як виявити незаконне збагачення і запобігти корупції.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З
ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ
ЗАХОДІВ

Підготовка. Розпочніть підготовку якомога раніше – обрання та переговори
щодо місця проведення, визначення порядку денного та встановлення контактів
із потенційними учасниками. Підготуйте
програму та визначте ролі помічників.
Запрошення учасників. Підготуйте
паперові запрошення, а також запрошення, які можна відправити електронними
засобами (електронною поштою чи соціальними медіа). Запустіть реєстрацію
на сайті чи у ФБ (краще використовувати
Google-форму). Двічі перевірте список
запрошених. Додайте лідерів громадської думки та тих, хто приймає рішення
у вашій громаді.
У разі наявності використайте список
контактів заходів, які ви проводили раніше, і запросіть учасників по телефону.
Максимізуйте всі свої контакти. Якщо ви
працювали над будь-якою громадською
ініціативою в минулому, подзвоніть волонтерам, учасникам попередніх зустрічей та заходів. Запросіть їх та попросіть
привести з собою їхніх друзів та сусідів.
Подбайте про нагадування зареєстрованим учасникам. Добре працює телефонний дзвінок ввечері напередодні події.
Інформаційна кампанія. Розробіть
медіаплан – не лише, щоб розмістити запрошення у місцевих ЗМІ (газеті та радіо), а з метою забезпечити присутність
на вашому заході цих ЗМІ, які опублікують повідомлення про нього. Плануйте

РЕКОМЕНДАЦІЯ
TIPS

поширення інформації як онлайн - соцмережі, сайти, групи, так і офлайн - афіші, флаєри.
Захід. Призначте відповідальних за реєстрацію учасників, комунікацію з доповідачами, за фото- відеофіксацію чи стрім.
Посткомунікація. Підтримуйте подальший зв’язок з учасниками заходів
та додайте нові контакти до бази даних. Надішліть листа за підсумками події - фото, відеозапис, резолюцію тощо.
Повідомте учасникам про наступні кроки
щодо вирішення проблеми. Надсилайте
інші оновлення від вашої групи щонайменше раз на місяць.
У вас має бути розроблений чіткий план
роботи зі ЗМІ. ЗМІ є одним з найпотужніших та найефективніших інструментів
формування громадської думки та впровадження змін. Вони можуть допомогти
вам здобути підтримку та створити поштовх для ваших заходів, кампанії та/
або організації. По мірі підготовки плану
у вас виникне потреба розглянути три
основні типи ЗМІ.
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> НЕЗАЛЕЖНІ ЗМІ: Висвітлення у ЗМІ
вашої кампанії, заходу та/або заяви з
певного питання на основі прес-релізу,
повідомлення для ЗМІ, листа до редактора, шпальти, прес-конференції, інтерв’ю
тощо.
> КОМЕРЦІЙНІ ЗМІ: Використання реклами націленої на просування вашої
кампанії, заходу, заяви, за допомогою
телебачення, радіо, друкованих ЗМІ чи
веб-сайту.

> САМВИДАВНІ ЗМІ: Використання власного веб-сайту, блогу, інформаційного
вісника (друкованого та/або електронного), Youtube чи відеоканалу або подкастів для звернення до аудиторії.
Робота зі ЗМІ включає налагодження
контактів і співпрацю з місцевими та національними ЗМІ для висловлення своїх
поглядів, донесення своєї історії та інформування про події та заходи.

1. Створіть базу даних місцевих ЗМІ. Контакти легко знайти
в Інтернеті та на сайтах видань.

2. Зробіть тематичне групування залежно від фокусу ЗМІ.
3. Для ефективної комунікації варто підготувати анонс про подію, прес-реліз, який можна поширити під час заходу та пост-реліз з
фотографіями та відео, який слід надіслати в редакції.

4. Намагайтеся налагодити з журналістами добрі стосунки, спілкуйтеся у соціальних мережах.
5. Якщо ви тривалий час працюєте над своєю темою, ви стаєте експертом. Не цурайтеся за нагоди давати коментарі журналістам.

Мобілізуйте громадян
Тепер, коли люди дізналися про проблему і хочуть долучитися більшою
мірою до кампанії, вам потрібно розглянути, яким чином їх можна мобілізувати.
Хорошим початком для формування
групи прибічників є створення БАЗИ
ВОЛОНТЕРІВ, на допомогу яких ви
можете покластися для просування
вирішення проблеми. Навіщо вам
волонтери для громадської діяльності? Проведення заходів у рамках
моніторингових, мобілізаційних та
просвітницьких кампаній залежить
від допомоги волонтерів. Щоб управляти великою кількістю людей, ваша

організація має розробити процедури
для дієвої СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
ВОЛОНТЕРАМИ. Вона має існувати
у письмовому вигляді та послідовно впроваджуватися у ході реалізації
кампанії. Ось найважливіші компоненти стратегії управління волонтерами:
> ЕФЕКТИВНИЙ ПРОЦЕС НАБОРУ.
Щоб бути здатною залучати волонтерів до кампанії, вашій організації
потрібно створити детальні процедури набору. Ви маєте вирішити, де
ви будете шукати волонтерів – в університеті, школі, під час громадських
заходів, серед пенсіонерів, у неформальних громадських групах – і які
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унікальні повідомлення ви маєте донести кожній з цих груп.
> Щоб утримувати волонтерів довший період часу, у вас мають бути
розроблені ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ, НАВЧАННЯ
ТА МОТИВАЦІЇ ВОЛОНТЕРІВ. Важливо мати людину серед активістів,
яка відповідатиме за створення та застосування цих процедур.

ВІРЯТИ ТА ОЦІНЮВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВОЛОНТЕРІВ. Процедуру набору можна переглянути
відповідно до змін середовища, наприклад, коли з’являються нові технології. Для підвищення ефективності роботи волонтерів треба провести
повторну оцінку способу розподілу
завдань серед волонтерів і використання їхніх навичок.

> Також важливо час від часу ПЕРЕ-

Щоби привернути увагу до відсутності велоінфраструктури в Черкасах, активісти «Активної Громади»
мобілізували волонтерів і провели масштабний велопарад. 24 серпня 2015 року це місто ввійшло в історію
рекордів – найбільшим державним прапором в русі на
плечах велосипедистів, який зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
Активісти залучили 500 мешканців до участі у рекорді
та кілька тисяч спостерігачів за дійством.
Проте, для цього процесу знадобилося:
> Знайти нагальну для мешканців проблему. Створити робочу групу. Проаналізувати всіх потенційних
учасників.
> Розробити детальний план події та терміни його
реалізації. Прорахувати фінансові, матеріальні та людські ресурси. Чітко розподілити обов’язки між усіма
зацікавленими сторонами та поставити терміни їх виконання.
> Розробити та провести інформаційну кампанію.
> Залучити відомих людей (знаменитості, політики

та ін.), за допомогою інформування в соцмережах, на
веб-ресурсах, через розповсюдження листівок. Заручитися підтримкою інших мешканців. На всіх заходах,
де це було можливо, активісти розповідали про цю
ідею.

ПРИКЛАД
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
TIPS

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
МОТИВАЦІЇ ВОЛОНТЕРІВ
> Визначте чіткі правила
та очікування щодо волонтерів
> Забезпечте контроль за волонтерами та регулярну комнікацію з
ними
> Підготуйте для волонтерів
детальну програму з інструктажу
та навчання, щоб вони краще розуміли організацію та свою роль

ПРИКЛАД

> Забезпечте відчуття волонтерами своєї належності до
організації, залучаючи їх до прийняття рішень
> Розробіть чіткі завдання для
волонтерів – волонтери повинні
мати посадові інструкції

«Активна Громада» Добропілля об’єднала місцевих
громадян та переселенців навколо створення комфортних умов для розвитк дітей, а саме встановлення ігрового майданчика. Ініціативна група подала
проект для участі в конкурсі «Місто своїми руками».
Окрім того, активісти звернулися до мера міста з
проханням виділити додаткове фінансування, аби
повноцінно облаштувати дитмайданчик. Жителі зібрали 180 тис. грн на обладнання для майданчика,
до них також долучилися працівники місцевих підприємств.
Встановлення майданчика згуртувало громаду і стало поштовхом до подальших спільних активностей оформлення клумб, прибирання території.

Створення групи прибічників
Хто такі прибічники? Прибічники – це
вмотивована група людей зі спільними інтересами, переконаннями чи
амбіціями. Вони себе ідентифікують

та прагнуть змін. Прибічники відрізняються від просто аудиторії. Подібно
до електорату кандидата на виборну
посаду, прибічники громадських активістів або організації – це ті, задля
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кого ви працюєте, кому ваша робота
приносить користь, і хто долучається
до ваших заходів. Ваша волонтерська
база може слугувати основою для
створення групи ваших прибічників.
Створення групи прибічників є важливою справою по мірі просування
вирішення проблеми. Як уже згадувалося у попередніх розділах, кількість
прибічників може бути дуже впливовим інструментом, коли ви прагнете
змін чи реформи у певному питанні
(особливо якщо питання є суперечливим або чутливим, як це було у випадку кампанії «Стеж за грошима»).
Ви напевно помітите, що багато рекомендацій та кроків, зазначених у
цьому розділі, схожі до згаданих у
попередніх розділах. Створення групи прибічників містить багато тих
самих компонентів та кроків, що й інформування та залучення громади, з
якою ви працюєте.
Створення коаліцій
Іншим способом збільшити групу
ваших прибічників та мобілізувати
громадян до дії є створення коаліцій
з організаціями, пересічними громадянами та активістами зі схожими
поглядами.
Зазвичай кампанії захисту і представлення інтересів, що втілюються
на національному рівні, стосуються
питань, які турбують багатьох людей.
Беручи цей факт до уваги, громадські
активісти і громадські організації можуть співпрацювати та разом шукати
рішення проблем. Тому, дуже важливо провести аналіз зацікавлених сторін (дивіться попередній розділ про
стратегічне планування) та з’ясувати,
яким чином різні організації можуть
зробити свій внесок для вирішення проблеми, оскільки об’єднання

зусиль завжди приносить кращі результати.
Учасники коаліції можуть отримати
користь від співпраці з іншими організаціями в межах коаліції. Деякі з
переваг створення та роботи у коаліції включають:
> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ВАГИ ГОЛОСУ ГРОМАДИ: Робота в
коаліції ефективніша та пов’язана з
більшим впливом, ніж діяльність
окремої організації чи особи.
> ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО РЕСУРСІВ: Співпраця з коаліцією надає
громадянам та організаціям можливість об’єднуватися та ділитися багатьма видами цінних ресурсів.
> ПІДВИЩЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ,
РІВНЯ ДОВІРИ ТА ПРЕСТИЖУ: Як
всередині, так і за межами громади
потужна присутність кількох різних
членів громади, об’єднаних спільною
метою, може привернути більше уваги та викликати більшу повагу, ніж
зусилля окремих осіб.
Добре організована коаліція не лише
матиме більш надійний та привабливий для потенційних союзників
вигляд, але й здаватиметься значимішою фігурою в очах потенційних
опонентів.
> УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ ТА
РОБОЧИХ СТОСУНКІВ: Створення коаліції часто створює можливості для
об’єднання сил та співробітництва
для груп та громадян, які раніше ніколи не співпрацювали.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
TIPS

ГОЛОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО СТВОРЕННЯ ГРУПИ
ПРИБІЧНИКІВ

> Будьте відкритими, прислухайтеся та співпрацюйте з вашими прибічниками як в онлайновому (через соціальні мережі), так і офлайновому
(спілкуючись безпосередньо) режимі, щоб мотивувати їх до спільного створення цінностей.
> Намагайтеся пов’язати вирішення проблеми з цінностями вашої аудиторії.
> Регулярно інформуйте ваших прибічників щодо питань, які є предметом спільного інтересу; це допоможе їм стати більш ефективними захисниками. Проте не перенавантажуйте їх інформацією. Одне електронне
повідомлення щомісяця, як правило, є хорошою практикою.
> Ознайомлюйте ваших прибічників із конкретними способами дій.
> Святкуйте з ними малі та великі перемоги!
> Будьте проактивними щодо отримання відгуку про їхню участь у кампанії: Чим вони займаються у кампанії? Як вони залучають інших до кампанії? Заохочуйте їх ділитися з вами їхніми історіями.

КЛЮЧОВІ КРОКИ СТВОРЕННЯ ГРУПИ ПРИБІЧНИКІВ
> Проведіть «мозковий штурм» щодо інформаційної роботи – Визначте
зацікавлені сторони та з’ясуйте, коли і як проводити інформаційну роботу.
> Визначте завдання та графік інформаційної роботи з громадянами – Вони можуть відрізнятись для кожної групи зацікавлених сторін.
> Визначте відповідні методи інформаційної роботи – Вони можуть містити індивідуальні зустрічі, онлайн-заходи, заходи, направлені на
окремих осіб, або загальну аудиторію.
> Створіть чіткі та послідовні повідомлення, які узгоджуються з
цінностями громади – Ваші повідомлення мають узгоджуватись із вашими
цілями. Проте може існувати потреба в адаптації повідомлень до груп зацікавлених сторін.
> Оцініть результати інформаційної роботи та додайте відгуки громадян – Що спрацювало, а що ні?
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СПІЛЬНІ РЕСУРСИ ЧЛЕНІВ КОАЛІЦІЇ:
> ЛЮДСЬКИЙ РЕСУРС
> ДОСЛІДНИЦЬКІ МОЖЛИВОСТІ
> ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСУВАННЯ
> ТЕХНІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ
> ДОСТУП ДО МЕРЕЖ
> АКТУАЛЬНИЙ ДОСВІД

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ
> Зберіть інформацію про зацікавлені сторони, які мають справу
з проблемами громади у вашому місті або з їхніми певними аспектами;
> Організуйте зустріч із представниками цих організацій та спробуйте
домовитися про співпрацю – об’єднання зусиль матиме більший вплив;
> Організуйте захід для ЗМІ – прес-брифінг/прес-конференцію/
публічний форум та зробіть публічну заяву про вашу нову громадську
коаліцію;
> Органи місцевої влади та обрані посадові особи більш зацікавлені у співпраці з активістами, якщо вони знають, що ті представляють інтереси багатьох громадян;
> Необхідно пояснити вимоги коаліції в одному документі
(наприклад, відкритому листі, меморандумі, декларації) та запропонувати
партіям, до яких ви звертаєтесь в рамках кампанії, його підписати.

Відстоюйте та впливайте
Захист інтересів містить низку запланованих дій, що виконуються організаціями, які вимагають політичних змін щодо конкретної проблеми.
Кампанія з захисту та відстоювання
інтересів може зосереджуватися на
змінах на рівні громади, наприклад,
лобіювання на користь виділення

більших коштів для шкільної освіти,
або на національному рівні, на зразок
реформування системи фінансування
виборчих кампаній, яким займалася
кампанія «Стеж за грошима». У ході
кампанії захисту та відстоювання інтересів ви можете використовувати
різні тактики. Популярні тактики – це
підготовка петицій, написання зако-
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нопроектів, створення або приєднання до коаліції, проведення зустрічей
із законодавцями, проведення громадських слухань і публічних форумів, проведення дебатів або звітних
зборів, підготовка кампаній зі збору
петицій або написання листів, орга-

нізація флешмобів та мітингів. Таку
діяльність можна вести як на національному, так і на місцевому рівні.
Що таке кампанія захисту та відстоювання інтересів? Це –

> Діяльність, спрямована на зміну політики, позицій або програм
будь-якої інституції.
> Підтримка, захист або пропагування ідеї серед інших людей.
> Висловлення, привернення уваги громади до важливого питання, спрямування тих, хто приймає рішення, у напрямку вирішення проблеми.
> Співпраця з іншими людьми та організаціями задля забезпечення перетворень.
> Включення проблеми до порядку денного, пропонуючи рішення цієї проблеми,
а також здобуття підтримки щодо дій стосовно проблеми та її вирішення.
> Можливе включення багатьох конкретних короткострокових видів діяльності для досягнення довгострокових змін.
> Розробка різних стратегій, спрямованих на те, щоб вплинути на процес
прийняття рішень на рівні організацій, місцевому, районному, національному
та міжнародному рівнях.
> Можливе включення лобіювання, застосування соціальних медіа та інших інформаційних та комунікаційних технологій, організації роботи в громаді та інші види діяльності.
> Процес участі людей у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя.

Подібно до інших кроків із залучення громадян до важливих для вас питань
у вас виникає потреба у розробці конкретної стратегії кампанії захисту і відстоювання інтересів. Вам потрібно розробити чіткий план кампанії.
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КЛЮЧОВІ КРОКИ
ПІДГОТОВКИ ХОРОШОГО
ПЛАНУ РОБОТИ ЗІ ЗМІ
> Знайте свою історію. Підготуйте чітке, пряме повідомлення, яке ви хочете поширити за допомогою ЗМІ. Переконайтеся,
що вся ваша команда знає мету, завдання, бажані результати та
шлях досягнення мети (наприклад, заплановану діяльність). Вам
також варто чітко знати, кого ви плануєте залучити до виконання
завдань у рамках кампанії захисту і відстоювання інтересів або
підвищення рівня обізнаності громадян.
> Дотримуйтеся балансу думок та незаангажованості.
> Будьте готові. Перед зверненням до ЗМІ переконайтеся, що
всі ваші матеріали готові – ви знаєте, хто речник вашої ініціативи,
прес-реліз написаний, експерти готові відповідати на запитання
та надавати додаткові матеріали за запитом.
> Розігрійте інформаційне поле. Для підняття рівня актуальності вашої теми треба провести невелику адвокаційну кампанію
у своєму місті.
> Знайдіть цікавий формат для вашого медіазаходу. Це можуть бути, наприклад, ексклюзивні дебати в прямому ефірі. Будьякий ЗМІ радо надасть вам свій ресурс під ексклюзивний захід.
> Знайдіть свою аудиторію. Ваш успіх щодо ЗМІ полягає у виявленні та орієнтації на свою цільову аудиторію. Переконайтеся,
що ви знаєте специфіку відповідних ЗМІ та окремих журналістів,
яких ви прагнете залучити.
> Подальші дії. Підтримуйте регулярний зв’язок зі своїми цільовими ЗМІ для забезпечення належного висвітлення вашого
питання. Утримання вашого питання «на перших шпальтах» може
вимагати копіткої праці, але це необхідно для того, щоб ті, хто
приймає рішення, діяли на вашу користь.
> Створіть свій окремий медійний продукт. Це дає можливість привернути увагу громади до важливих проблем та дати
конкретний інструмент для впливу громади.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
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ПРИКЛАД

ПРИКЛАДИ КАМПАНІЙ
«СТЕЖ ЗА ГРОШИМА» ТА
«УСПІШНА ГРОМАДА» У
СФЕРІ РОБОТИ ЗІ ЗМІ

В Івано-Франківську добре налагоджена комунікація з місцевими
ЗМІ. Завдяки високій якості контенту, актуальності та ексклюзивності тем практично всі матеріали ЧЕСНО публікуються всіма ЗМІ в
повному обсязі.
Наприклад, публікацію про стрімке збагачення одного з місцевих
депутатів-злиднів, розмістили 10 місцевих сайтів, за добу її переглянули 20 тисяч читачів.
Один із секретів медійного успіху полягає в тому, що активісти ЧЕСНО є експертами в сфері місцевого самоврядування, е-декларування,
партійного фінансування та проведення виборів. Тому їх часто запрошують на ефіри, ток-шоу, та звертаються за коментарями.
У Хмельницькому координатор ЧЕСНО започаткував телепередачу «Коло влади». Щотижня в ефірі на телеканалі «Ексклюзив» разом з місцевими депутатами та відомими політиками обговорюють
місцеві проблеми та впроваждення реформ у країні.
У Вінниці за ініціативою місцевої ГО та Інституту «Республіка»
у 2016 році народився телепроект «Кава з депутатом» на каналі
«Віта». Ідея виникла через те, що більшість мешканців Вінниці не
знають депутата від свого округу. Передачі можна переглянути на
Youtube.
У Скадовську «Активна Громада», в рамках кампанії «Успішна громада», разом з ТРК «Обрій» започаткували щотижневу телепередачу «Час реформ», присвячену процесу децентралізації.
У Горішніх Плавнях мешканців інформували про децентралізацію за допомогою радіо. Запис проходив на студії міського радіомовлення. Передача «Питання-відповіді про децентралізацію» виходила в ефір двічі, а її ведучим став координатор «Активної Громади».
Відстоювання внесення змін до
законодавства
Долучаючись до всеукраїнських ініціатив з реформування країни, на зразок кампанії «Стеж за грошима», вам,
можливо, доведеться виступати за

внесення змін до законодавства. Таке
лобіювання передбачає співпрацю з
окремими законотворцями та законодавчим органом задля підтримки
вашої справи або ініціативи, захисту
потреб конкретної групи населення,
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організації чи групи організацій, або
відстоювання конкретних послуг.
У більшості випадків всеукраїнські
громадські організації долучаються
до просування законодавчих змін.
Утім, важливу роль у всеукраїнських
кампаніях захисту та відстоювання
інтересів відіграють місцеві громадські організації та пересічні громадяни. Важливо згуртувати громадян
навколо загальнонаціональної кампанії, присвяченої одному питанню,
яка об’єднає людей та організації
різних рівнів, щоб продемонструвати відповідальним за прийняття рішення особам рівень підтримки громадськості, що стоїть за кампанією.
У контексті місцевих виборів деякі з
напрямків діяльності кампанії мають
більший вплив, якщо вони здійснюються на місцевому рівні із залученням представників місцевих
громад на всій території країни.
Нижче наводиться перелік видів діяльності, яку можуть здійснювати
громадські організації на всеукраїнському та місцевому рівнях.
Посилення впливу
Ключовим компонентом успішної
кампанії є посилення впливу. Незалежно від того, чи плануєте ви завоювати довіру громадян, щоб вони
вважали вашу кампанію ефективним рішенням проблеми громади,
чи плануєте більше впливати на тих,
хто приймає рішення, – ви маєте розробити план того, як посилити вплив
на зацікавлені сторони та на відповідальних за прийняття рішення осіб.
Використовуючи результати аналізу,
проведеного на етапі стратегічного
планування, зокрема й аналіз зацікавлених сторін, а також попередній
досвід іншої діяльності, вам треба

розробити план взаємодії та розвитку позитивних стосунків з тими, хто
приймає рішення.
Досягнення консенсусу
Частина вашого впливу може залежати від досягнення консенсусу.
Звичайно, кожен розуміє, що не всі
будуть погоджуватися з вашою позицією.
Коли таке трапиться, вам потрібно
визначити найвпливовіших осіб та
заручитися їхньою підтримкою справи. Для цього вам, можливо, буде потрібно досягнути консенсусу. Робота
над досягненням консенсусу часто
використовується у разі конфліктів та
для знаходження спільних позицій.
Але кроки, направлені на досягнення консенсусу, також можуть стати
корисними для тих, хто прагне впливати на відповідальних за прийняття
рішення осіб. Адже часто вони мають протилежні інтереси, які можуть
вступати у протиріччя з вашими пропозиціями.
Основою досягнення консенсусу є
принципи участі та володіння рішенням. В ідеалі, досягнутий консенсус
відповідатиме інтересам зацікавлених сторін, які таким чином приходять до одностайної згоди. Попри те,
що не всі, можливо, здобудуть очікувані результати, консенсусу буде
досягнуто, якщо кожен погодиться з
пропозицією після зусиль, спрямованих на задоволення інтересів зацікавлених сторін.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
TIPS

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ
ПЛАНУ КАМПАНІЇ
> ОБЕРІТЬ ВУЗЬКУ ПРОБЛЕМУ
> ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
> ОКРЕСЛІТЬ МЕТУ
> ПРОАНАЛІЗУЙТЕ СИЛИ ВПЛИВУ
> ПІДСИЛЬТЕ СИЛИ ВПЛИВУ ТА ДІЇ
> СТВОРІТЬ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ
> ОКРЕСЛІТЬ ЗАВДАННЯ
> РОЗРОБІТЬ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
> ЗДІЙСНІТЬ ОЦІНКУ

Хороші ініціативи мають бути впроваджені. Але, як бути, коли саме
питання досить складне для громадян і неохоче сприймається владою? Допомогою у вирішенні даного питання може стати гарно
спланована адвокасі-кампанія.

Адвокасі-кампанія – метод та процес впливу на людей, які
приймають рішення, та на громадську думку щодо проблемних питань. Він спрямований на мобілізацію громадських дій для досягнення змін у суспільстві.

РІВНІ ЗМІН, ЯКИХ МОЖНА ДОСЯГТИ:
1. Зміна політики (вирішити проблему через поправки, укази,
закони) – «громадське лобіювання»;

2. Системні зміни (залучення громадян до процесу ухвалення

рішень, і, як наслідок, прозорість та підзвітність органів влади чи
керівників підприємств перед громадянами);

3. Демократичні зміни (громадяни усвідомлюють свою силу і
можливості та активно ними користуються).

Визначальна риса адвокасі – вплив на особу, що приймає рішення
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АНАЛІЗ ІГРОВОГО ПОЛЯ
АДВОКАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ:
Прихильники – люди, які страждають від проблеми.
Союзники – люди та організації, які готові надати вам допомогу.
Опоненти – люди, які підтримують наявність даної проблеми.
Нейтральні – люди, які ніяк не реагують на проблему.
Мішені – люди, які приймають рішення щодо вирішення проблеми:
> Основна мішень – людина, що приймає рішення щодо
вашого питання;
> Другорядна мішень – людина, що впливає на основну
мішень;
> Офіційна мішень – людина, що займає офіційну керівну
позицію, але може не впливати на прийняття рішення по
вашій кампанії;
> Мішень підтримки – людина, що може вплинути авторитетом чи рівнем довіри на основну мішень (на приклад,
дружина/чоловік основної мішені);
> Мішень доступу – людина, через яку можна налагодити
контакт з основною мішенню (помічник, секретар основної
мішені).

ПРИКЛАД МОТИВАЦІЇ МІШЕНЕЙ
Під час кампанії з Етичних кодексів, координатори працювали з мішенями, як з основними, так і з другорядними. До
зустрічей і заходів ретельно готувалися, представляючи
кампанію. Чітко визначили повідомлення, яке хотіли донести. Активісти переконали владу, що Етичний кодекс - це
крок до відкритості та прозорості, що піднімає рейтинг серед населення. Окрім цього, його наявність створює додаткові плюси для отримання закордонних грантів.

ПРИКЛАД
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Робота з партіями, депутатами і
мерами
Проводьте постійну й послідовну роботу з депутатами ваших місцевих
рад, їхніми фракціями/партіями, а
також міськими головами. Спонукайте їх до ефективної діяльності і залучайте до їхнього прямого обов’язку
- вирішення місцевих проблем. При
цьому маєте дотримуватися низки
принципів.
> Послідовність роботи. Робота з
депутатами не може бути ситуативною. Ви маєте системно комунікувати
з ними щодо проблеми і активно пропонувати свою допомогу з варіантами вирішення.
> Стежте за роботою депутатів.
Вони повинні розуміти, що їхня діяльність цікава громаді, і що громада знає
все про їхню роботу: як про невиконані
обіцянки, так і про успіхи.
> Створіть на депутатів досьє, в
якому зазначте сферу їх інтересів, бізнес,
відносини з партією та іншими депутатами. Це знадобиться в комунікації.

ПРИКЛАД

> Тримайтеся гідно з депутатами не вставайте навшпиньки перед ними,
але й не будьте зверхніми. Дайте зрозуміти депутатові, що ви ставитеся до
нього, як до свого найманого менеджера.
> Успішна робота зі ЗМІ додає вам
впізнаваності й вагомих аргументів при
комунікації з представниками місцевої
влади.
> Будьте послідовні у своїй позиції.
НІ ЗА ЯКИХ умов НЕ приставайте на
пропозиції підкупу з боку представників
місцевої влади.
> Створюйте лише якісний продукт
і залучайте депутатів до співпраці та
участі у ваших медіа-заходах.
Партії - це невід’ємна частина політичного життя, тому активісту необхідно навідатися в осередок партії.
Щоб не стати заангажованим прихильником і громадсько-партійним
перебіжчиком в очах громадськості,
необхідно однаковою мірою приділяти увагу всім представленим партіям
у вашому місті.

Активісти «Активної Громади» в Добропіллі на Донеччині залучили до просвіти громадян стосовно децентралізації одну з партій. За попередньою домовленістю на заходах не велась агітація, лише навчальний
процес. А в Зінькові на Полтавщині місцевий осередок однієї з партій запросив активістів провести тренінг для своїх представників. У результаті активісти
час від часу отримують додаткову підтримку своїй
діяльності.
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Взимку 2016 року члени «Активної Громади» Зінькова розробили програму сортування побутових відходів «Екомісто», яка була
прийнята місцевою радою. Основним супротивником програми
стало комунальне підприємство. КП переконувало активістів, що
не має коштів на баки для роздільного збору сміття та облаштування повноцінного сміттєзвалища, на якому б відходи продовжували сортувати. Мерія була проти програми, нарікаючи на небажання громадян до сортування. Активісти провели масштабне
опитування населення міста, щоб довести владі готовність людей
сортувати побутові відходи. Так було прийняте рішення щодо
Програми «Екомісто».
Активісти руху ЧЕСНО навесні 2016 запропонували партіям надати 10 стратегічних пріоритетів, над виконанням яких вони будуть
працювати протягом каденції. 25 партійних осередків у 7 містах
презентували кроки для розвитку міст. Звіт про виконану роботу
надали 14 партій. Стратегічні пріоритети - це практичний аналог
втілення партійних програм. Вони дають можливість громадянам
покроково контролювати роботу політиків та бачити внесок партій у розвиток міста. Вкінці року ЧЕСНО проаналізував, що саме
з задекларованого вдалося виконати.

НАЙКРАЩІ ПОРАДИ ЩОДО
ПЕРЕКОНАННЯ ТИХ,
ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ:
> Ідентифікуйте себе. Розвивайте позитивні особисті зв’язки
і стосунки з тими, хто має повноваження приймати рішення з
вашого питання.
> Станьте ресурсом. Якщо той, хто приймає рішення, вважає
вас та кампанію корисними, він може бути більш схильним підтримати ваші намагання.
> Будьте конкретними та чітко визначте свою проблему. Якщо ви не можете викласти свою проблему та бажані

РЕКОМЕНДАЦІЯ
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результати, відповідальні за прийняття рішення не зможуть
діяти так чітко та рішуче, як би вам хотілося.
> Дійте своєчасно. Під час планування кампанії враховуйте різні строки. Наприклад, якщо ви прагнете підтримати
законодавчі реформи, ознайомтеся з календарем роботи
законодавчого органу та з’ясуйте, коли відбуватиметься голосування, щоб зв’язатись із відповідним законодавцем перед
голосуванням.
> Персоналізуйте. Проілюструйте чітко та стисло, як
закон вплине на вас та на життя вашої громади.
> Викладайте стисло. Якщо ви багатослівні, існує
висока ймовірність втрати уваги та інтересу до вас з боку
інших. Стисло викладайте свої прохання.
> Будьте ввічливими. Існує час та місце для агресивної
тактики. Інколи цей підхід корисний – але у багатьох випадках
ввічливість, доброта і позитивний настрій є переможним підходом для отримання бажаного.
> Попросіть надати відповідь. Прохання до того, хто приймає рішення, викласти його позицію щодо вашого
питання може допомогти краще зрозуміти його точку зору і
може допомогти вам внести зміни до вашої кампанії у разі
потреби. Це також забезпечує можливість вжити пізніше додаткових заходів.
> Висловіть свою вдячність. Подякуйте відповідальному
за прийняття рішення за попередню підтримку, навіть несуттєву, щодо вашого питання. Подякуйте за витрачений час.
> Подальші дії. Зв’яжіться з відповідальним за прийняття
рішення після вашої зустрічі. У відповідь на запит надайте
додаткові матеріали, домовтеся про наступні зустрічі або
запросіть відповідальну за прийняття рішення особу взяти
участь у ваших заходах. Підтримуйте контакт і працюйте над
розвитком тривалих, позитивних стосунків.
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ФЛЕШМОБИ ТА КРЕАТИВНІ АКЦІЇ
У ГРОМАДСЬКИХ КАМПАНІЯХ

ПРИКЛАД

Флешмоб Не/Залежні партії,
осінь 2015.

Восени 2015 року Президент Петро Порошенко зволікав із
підписанням закону про боротьбу з політичною корупцією.
Активісти кампанії «Стеж за грошима» провели флешмоб на
центральних площах семи українських міст - вийшли на вулиці
з домашніми улюбленцями на повідках, зображаючи партію,
що залежить від олігархів. За годину в семи містах вдалося
зібрати понад 500 підписів.

У Хмельницькому вдалося значно розширити глядацьку аудиторію звітування мера завдяки креативному підходу до формату. Координатор ЧЕСНО запустив
флешмоб «Запитай у Симчишина» : записано низку відеозапитань від експертів, які
поширилися у соцмережах з відповідним хештегом. Питання меру за хештегом задавали всі зацікавлені користувачі Мережі. Звіт мера транслювався на великому
екрані на центральній площі міста, а глядачі могли також зателефонувати в студію і
задати питання в прямому ефірі. Завдяки такому креативному підходу супровід звіту
на себе взяв телеканал «Ексклюзив» .
«Активна Громада» провела до Дня Незалежності акцію «ГОДИНА НАРОДОВЛАДДЯ» одночасно у 18 містах України. Організатори задавали перехожим провокативне питання: чи керуєте ви державою? А згодом пропонували їм реалізувати
свою владу в місті. Для цього потрібно було звернутися до міського голови чи депутатів зі зверненням, щоб вирішити одну з місцевих проблем.
Результати акції «Година Народовладдя»
У Луцьку облаштували пішохідний перехід
біля дитячого майданчика. У Кропивницькому
встановили 34 пандуси та кнопки викликів в
комунальних закладах, а також виділили понад 45 тис. грн на оснащення закладів охорони здоров’я діагностичним обладнанням для
онкохворих. У Южному облаштували частину
місць для стоянок автотранспорту, а також
міська влада затвердила документацію для
будівництва очисних споруд зливових стоків
та спорудження резервуарів очищеної води.

Акція "Година Народовладдя" у
Жмеринці, серпень 2016.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ

ВІСІМ ЕТАПІВ ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ
У ГРУПАХ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ З БАГАТЬОХ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
> Визначте питання, щодо якого група хоче досягти консенсусу. Будьте якомога конкретнішими під
час визначення теми.
> Переконайтеся, що в кімнаті присутні саме ті,
хто може обговорювати це питання. Не лишайте
осторонь тих, хто здатний перешкодити прийняттю групового рішення, та переконайтеся, що учасники вповноважені говорити від імені груп, які вони представляють.
> Розробіть процедуру з чіткими, реалістичними строками, що призведе до прийняття рішення стосовно вашого питання. Процедура має бути представлена людям, які будуть залучені до обговорення, для
її затвердження. Дозвольте учасникам пропонувати
будь-які зміни до процедури, щоб жодна зацікавлена
сторона не мала відчуття, що її ігнорують.
> Ймовірно, що зацікавлені сторони мають
різні приховані побоювання щодо питання і,
можливо,по-різному пояснять, у чому саме, на їхню
думку, полягає ключова проблема. Таким чином, далі
має відбутися ретельне визначення проблеми та аналіз,
що дозволить різним зацікавленим сторонам чітко висловити своє бачення питання і пояснити його важливість з їхньої точки зору. Як наслідок, з'явиться повніше
бачення проблеми, оскільки більше зацікавлених сторін поділяться своїми поглядами на неї та зрозуміють,
яким чином всі їхні побоювання та інтереси між собою
пов’язані.
> Далі має відбуватися визначення та оцінка
альтернативних рішень. Перш ніж, як група погодиться на один з планів дій, бажано дослідити різні
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варіанти чи альтернативні рішення. Сторони варто заохочувати, пропонувати креативні варіанти, які б задовольняли їхні інтереси та інтереси інших сторін. По мірі
розгляду різних варіантів сторони стають спроможними
розмірковувати з точки зору компромісів та визнають
наявність багатьох можливих рішень.
> Прийняття рішення. Зрештою, вибір звужується
до одного рішення, яке адаптується таким чином, щоби
враховувались інтереси всіх зацікавлених сторін, і на
який погоджуються всі зацікавлені сторони. Досягнення консенсусу відрізняється від прийняття рішення
більшістю голосів тим, що кожен учасник має надати
свою згоду стосовно кінцевого рішення – голосування
відсутнє.
> Затвердження угоди. Далі учасники переговорів
ознайомлюють своїх прибічників із результатами угоди
і намагаються добитись її схвалення. Це один із найскладніших кроків, оскільки прибічники не були задіяні
у цьому тривалому процесі, і часто у них немає розуміння та довіри, необхідних для усвідомлення того, чому це
найкраща можлива угода, якої можна досягти. Учасники переговорів мають бути здатні пояснити, чому угода
має бути саме такою, і чому в інтересах прибічників на
неї погодитися. На цій стадії важливо, щоб прибічники
з-поміж зацікавлених сторін розуміли компроміси, на
які треба було піти. Якщо це не так, можлива ситуація,
коли угоду пізніше буде порушено. Також важливе значення має те, щоб зацікавлені сторони мали підтримку
від відповідальних за впровадження угоди, якими часто виступають провладні інституції.
> Останнім етапом досягнення компромісу є
впровадження угоди. Часто внаслідок консенсусу
досягаються креативні та міцні угоди, але їхнє впровадження є окремим завданням. Якщо угода не здобула
підтримки з-поміж прибічників зацікавлених сторін та
інших осіб, яких вона стосується, угода розвалиться. Також важливо здійснювати моніторинг угоди і забезпечувати її дотримання зацікавленими сторонами. Якщо
існують серйозні перешкоди на шляху впровадження
угоди, група, яка була залучена до прийняття рішення
на початковому етапі, може знову зібратися для вирішення нових проблем.
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Здійснюйте моніторинг
та спостерігайте
Після того як ви відстояли необхідні
реформи, підвищили рівень обізнаності громадян щодо потреби в змінах та досягли консенсусу у відповідних рішеннях, наступним кроком є
моніторинг наслідків ваших зусиль.
Якщо ви виступаєте за законодавчі
реформи,
створення ініціативи з моніторингу
впровадження цих реформ владою є
ефективним інструментом, щоб:
> забезпечити контроль за діями
влади,
> у разі потреби внести зміни у
вашу кампанію відстоювання інтересів та підвищення рівня обізнаності громадян.
Моніторинг політичного процесу – це
широкий спектр ініціатив громадян
та громадських організацій, спрямованих на забезпечення контролю за
роботою посадових осіб за допомогою
моніторингу та звітування про їхню
діяльність. Моніторинг політичного
процесу може відкрити шляхи для
співпраці між громадянами та владою заради просування демократії.
Організації можуть розвивати свою
моніторингову діяльність, публічно
представляти отримані результати,
щоб підвищити рівень обізнаності
громадян щодо проблеми та заручитись підтримкою багатьох зацікавлених сторін. Після того як організації
мобілізують групу прибічників, вони
можуть виступати за зміни та вимагати більшої підзвітності влади.
Існує П’ЯТЬ типів моніторингу політичного процесу:

> Законодавчий моніторинг,
> Бюджетний моніторинг та
відстеження витрат,
> Підготовка тіньового (альтернативного) звіту,
> Моніторинг виконання
зобов’язань владою,
> Моніторинг виборчих процесів.
Всі п’ять типів мають три головні
компоненти:
> Збір, узагальнення та аналіз
інформації;
> Підготовка та поширення
результатів;
> Використання результатів
для підвищення рівня обізнаності громадян та наполягання
на швидкому реагуванні влади
шляхом проведення моніторингових заходів та кампаній захисту
і відстоювання інтересів.
Навіщо нам потрібні ініціативи з моніторингу політичного процесу?
> Щоб підвищити рівень обізнаності громадян щодо діяльності
влади;
> Щоб збільшити безперервне залучення громадян до політичних
процесів;
> Щоб збирати інформацію для
підтримки кампаній захисту і
відстоювання інтересів та мобілізації громади;
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> Щоб підвищити прозорість
влади, її підзвітність та відповідальність.
Хто реалізовує ініціативи з моніторингу політичного процесу?
> Громадські організації та групи
на національному, регіональному
та місцевому рівнях. Коли складаються належні умови для моніторингу політичного процесу?

> Ініціативи з моніторингу
політичного процесу мають відбуватись у середовищі, в якому
політичний простір дозволяє доступ громадськості до інформації
та процесів прийняття рішень,
а також забезпечує майданчик,
на якому можуть бути почуті
голоси громадян. Громадським
організаціям варто бути зацікавленими у моніторинговій
діяльності та підвищенні своєї
спроможності її здійснювати.

МОНІТОРИНГ ВІДВІДУВАНОСТІ ТА
ДЕКЛАРАЦІЙ У РАМКАХ КАМПАНІЇ
«СТЕЖ ЗА ГРОШИМА»
З 2015 року ЧЕСНО системно моніторить показники роботи
міських голів і депутатів місцевих рад. Керуючись вимогами
законодавства, аналітики ЧЕСНО спільно з громадськими
активістами виявляють у місцевих радах депутатів, яких
можна відкликати за пропуски засідань сесій і/або депутатських комісій.
Також активісти ЧЕСНО моніторять декларації мерів і депутатів на предмет відповідності рівню життя. Про результати
моніторингу дізнається широке коло громадян завдяки поширенню матеріалів у ЗМІ.

ПРИКЛАД
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РЕКОМЕНДАЦІЯ

П’ЯТЬ ТИПІВ
МОНІТОРИНГУ
ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

> Законодавчий моніторинг: Законодавчий моніторинг є процесом, у рамках якого організації громадянського суспільства (ОГС)
здійснюють моніторинг, оцінюють та надають коментарі щодо роботи
й ефективності законодавців – часто фокусуючись на ефективності та
результативності законодавчих процесів щодо задоволення потреб
громадян.
> Бюджетний процес та бюджетний моніторинг:
• БЮДЖЕТНИЙ МОНІТОРИНГ: Бюджетний моніторинг ведеться, коли громадяни спостерігають за бюджетним процесом та перевіряють бюджетні документи, щоб зрозуміти
та підвищити рівень обізнаності про розподіл державного
фінансування.
• ВІДСТОЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ:
Така кампанія актуальна, коли громадяни або групи лобіюють та проводять кампанії зі внесення конкретних змін у бюджет або бюджетний процес.
• ВІДСТЕЖЕННЯ ВИТРАТ: Відстеження витрат відбувається,
коли громадяни або ОГС здійснюють моніторинг розподілу
державних ресурсів, витрат та фінансованих державою проектів для забезпечення належного витрачання бюджетних
коштів та його ефективного і результативного використання.
• БЮДЖЕТ УЧАСТІ: Формування бюджету за участі громадян – це процес, у рамках якого громадяни розподіляють
певний відсоток бюджету, зазвичай на муніципальному рівні, відповідно до пріоритетів громади.
> Підготовка тіньових звітів: Тіньовий звіт – це механізм моніторингу та підвищення рівня обізнаності про дотримання урядом підписаних ним міжнародних договорів, конвенцій та декларацій.
> Моніторинг виконання зобов’язань владою: Моніторинг виконання владою зобов’язань здійснюється, коли ОГС проводять моніторинг щодо того, наскільки добре уряд виконує офіційні рішення – такі
як реалізація політики стосовно розподілу повноважень влади, виборчої реформи, конституційної реформи та інші.
> Моніторинг виборчих процесів: Моніторинг, який застосовують під час виборчої кампанії, дозволяє використати виборчий процес із метою надання можливості громадським організаціям забез-
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печити та підвищити рівень підзвітності посадових осіб і кандидатів
виборцям. Існує три головні тактики, які успішно використовували
місцеві партнери НДІ – Путівник виборця, Громадська платформа та
Декларація відповідальності кандидата.
• ПУТІВНИК ВИБОРЦЯ: Путівник виборця – це збірка інформації про біографію кандидатів, політичні пріоритети та платформу виборчої кампанії, яка потім публікується напередодні
виборів.
• ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА: Громадська платформа – це
набір політичних пріоритетів, визначених членами громади,
які зазвичай представляються кандидатам та політичним
партіям під час виборчої кампанії.
• ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КАНДИДАТА: Кампанія
зі збору публічних зобов’язань кандидата – це передвиборча
ініціатива, в рамках якої групи громадян звертаються до кандидата з пропозицією підтримати перелік принципів або обіцянок вчинити конкретні дії у разі його обрання. Наприклад,
вона може передбачати публічні обіцянки щодо дотримання
кодексу етичної поведінки.

ВСЕУКРАЇНСЬКА КАМПАНІЯ
«ЗАДАЙ КУРС ВЛАДІ»
ІНСТИТУТУ «РЕСПУБЛІКА»
ВІ «Активна Громада» Інституту «Республіка» розпочала волонтерський проект - кампанію «Задай курс владі». Активісти з 15 населених пунктів сформували список пріоритетних
завдань від мешканців, які сприятимуть співпраці влади та
громади для розвитку міст та сіл України. Далі учасники ініціативних груп збирали підписи під Програмою від громади, після чого закликали кандидатів в депутати та в мери підписати
Меморандум про виконання цієї Програми. Нині такі Програми
активно впроваджуються в життя зусиллями координаторів
"Активної Громади", які постійно моніторять ситуацію та долучаються до процесу реалізації програм.

ПРИКЛАД
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УЧАСТЬ У
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ПРИКЛАДУ КАМПАНІЇ
«СТЕЖ ЗА ГРОШИМА»
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Цей Інструментарій розроблявся як компонент кампанії з реформування
фінансування партій та виборчих кампаній – «Стеж за грошима». Кампанія
«Стеж за грошима» впроваджувалась двома українськими громадськими організаціями: Центром UA у співпраці з Рухом ЧЕСНО та Інститутом «Республіка»
у співпраці з мережею «Активна Громада» та 26 місцевими партнерами на всій
території України. Кампанія «Стеж за грошима» тривала з червня 2015 року до
березня 2016 року.

Кампанія «Стеж за грошима»
ЕТАП 1: ЧЕРВЕНЬ–ГРУДЕНЬ 2015 р.
Кампанія «Стеж за грошима» впроваджувалась двома всеукраїнськими
громадськими організаціями – Центром UA в рамках Руху ЧЕСНО та ініціативою «Активна Громада» Інституту «Республіка» з метою підвищити
прозорість фінансування партій та
виборчих кампаній напередодні місцевих виборів у жовтні 2015 року.
Метою кампанії було підвищити рівень обізнаності громадян про переваги прозорого фінансування виборчої кампанії та долучити їх до

Карта кампанії:

моніторингу виборчої кампанії, зокрема через підписання петицій,
зустрічі з кандидатами, участь у публічних форумах та тренінгах, організацію флешмобів, запис відео та спостереження за зовнішньою агітацією
за допомогою мобільного додатку
«Мисливці на рекламу».
Участь у кампанії «Стеж за грошима»
взяли 26 міст з усієї України. Нижче
наведено карту, яка відображає географію кампанії.

«26 міст та містечок
майже з усіх областей
України взяли участь у
кампанії: Київ, ІваноФранківськ, Львів,
Чернівці, Тернопіль,
Хмельницький,
Луцьк, Ужгород,
Суми, Чернігів,
Ніжин, Житомир,
Харків, Одеса,
Херсон, Запоріжжя,
Дніпропетровськ,
Добропілля (Донецька
область), Черкаси,
Кіровоград, Горішні
Плавні (Полтавська
область), Вінниця,
Жмеринка (Вінницька
область), Тарасівка,
Богуслав (Київська
область)»

58

Участь у національних реформах: Аналіз конкретного прикладу кампанії «Стеж за грошима»

Одним із ключових завдань кампанії було підвищити рівень обізнаності громадян щодо нових інструментів громадського контролю та
здатності громад використовувати
інструменти участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні. Активісти кампанії навчали громадян
застосовувати інструменти для мобілізації більшої кількості осіб в рамках кампанії та залучали їх до такої
діяльності:

датів та кандидатів у мери з проханням підписати зобов’язання під назвою
«Декларація відповідальності» з обіцянкою опублікувати проміжні фінансові
звіти виборчої кампанії та декларації

> Проведення зустрічей «від дверей
до дверей» з сусідами;

відповідальності. Як наслідок, з 1 202
кандидатів у депутати, які підписали

> Організація флешмобів. Національний флешмоб «Залежні/незалежні партії» об’єднав громадян у
7 містах – у Києві, Черкасах, Херсоні,

Скадовську, Тернополі, Ужгороді, Дніпропетровську. Активісти зібрали за
годину 500 підписів під зверненням
до Президента з проханням підписати
закон про фінансування політичних
партій;

> Збір підписів під петицією до політиків із пропозицією надати декларації про доходи та звіти про фінансування виборчої кампанії; Загалом зібрано
9 315 підписів;
> Збір відео з точками

зору громадян щодо важливості спостереження
за фінансуванням партій та виборчих
кампаній, їх демонстрація як VoxPop на
публічних заходах та розміщення відеозапису на каналі Youtube; Активісти
записали понад 250 відеороликів за
участю громадян;

> Використання мобільного додатку «Мисливці на рекламу», який дозволяє громадянам фотографувати зовнішню політичну рекламу (білборди,
сітілайти) та завантажувати її на карту;
>

Звернення до партійних канди-

про доходи. Активісти підписали

202 Декларації відповідальності

1

з
кандидатами в депутати міських рад та

143 Декларації з кандидатами на посаду мера.

> Моніторинг дотримання обіцянок, даних кандидатами в Деклараціях
Декларації відповідальності,

1 138

осіб виконали взяті зобов’язання і

оприлюднили декларації про доходи
за 2014 рік – що становить

94,7%;

143 підписантів-кандидатів в
мери, 117 кандидатів опублікуваа зі

ли декларації про доходи за 2014 рік,
тобто 81,8% виконали публічні обіцянки.

> Організація публічних дебатів
між кандидатами в мери разом з місцевими телеканалами. Наприклад, у
публічних дебатах в Івано-Франківську
взяли участь вісім кандидатів у мери
та 680

>

000 громадян їх подивилися.

Поширення інформації про кампанію з використанням сторінки на
Facebook та Twitter. До кінця листопада Facebook-сторінка кампанії «Стеж
за грошима» налічувала

1 041 впо-

добання. 36% з них були з Києва,
63% – з інших регіонів України;
основною аудиторією були молоді
люди віком 25-34 років.

> Публічні форуми на рівні громад,
на регіональному та національному рівнях. Мобілізуючи громадян у містах
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На фотографії – кандидати на посаду мера та кандидати від партій обговорюють фінансування виборчих
кампаній з громадянами на Національному публічному форумі в Києві у жовтні 2015 року.

шляхом залучення до різних заходів,
активісти кампанії «Стеж за грошима»
організували 26 публічних форумів
для обговорення важливості спостереження за фінансуванням виборчої кампанії та навчали громадян використовувати інструменти, щоб допомогти
їм залучити більше однодумців для
спостереження за коштами та участі у
прийнятті рішень на місцевому рівні.
Найактивніших громадян було запрошено взяти участь у шести дводенних
регіональних форумах та тренінгах.
Форуми відбулися в Івано-Франківську, Чернігові, Черкасах, Херсоні, Запоріжжі та Харкові, тобто вдалося охопити майже всю територію України.

1 050 людей взяли участь у ре-

гіональних форумах. Їхні учасники обговорили реформу фінансування виборчої кампанії та роль
громадянського суспільства у
реформуванні України. Вони опанували інструменти адвокації та
моніторингу, практикували налагодження контактів з місцевою
владою та комунікаційні навички
і розробляли власні адвокаційні
ініціативи.
Найбільш активні громадяни з регіональних форумів та тренінгів були потім запрошені відвідати національні
публічні форуми, які відбулись у жовтні та листопаді у Києві. У них також
взяли участь громадські групи, представники партій та громадських організацій. Учасники обговорили ви
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клики, пов'язані з фінансуванням виборчих кампаній та обов’язками депутатів місцевих рад. Активісти ставили
кандидатам від партій незручні запитання про фінансування виборчих
кампаній. Під час форуму представники партій підписали Декларацію
відповідальності із зобов’язанням забезпечити прозорість фінансування
їхніх виборчих кампаній.
У результаті реалізації першого
етапу кампанії «Стеж за грошима» до відстеження фінансування виборчих кампаній залучено

10 205 громадян. 9 315 гро-

мадян підтримали прозорість

фінансування політичних партій
шляхом підписання звернення,

1 018 взяли участь у публічних форумах та 490 пройшли
тренінги. Перебіг кампанії ак-

тивно висвітлювали регіональні
та національні ЗМІ: з серпня до
груденя 2015 року зафіксовано

350 медіазгадок. На запит «Стеж за грошима» пошукова система Google у грудні 2015
понад

року видавала 17 сторінок.
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Кампанія «Стеж за грошима»
ЕТАП 2: СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2016 р.
МАРІЯ СЕРЕДА,
координатор кампанії «Стеж за грошима»
у Слов'янську

Кампанія «Стеж за грошима» важлива
для Слов'янська, тому що вона дозволяє
моніторити місцевих депутатів та
інформувати громадськість про виконання
їхніх передвиборчих обіцянок. Громадяни
повинні побачити, як функціонують
демократичні інститути та зрозуміти, що
саме люди є рушієм демократії.
Другий етап реалізації кампанії
«Стеж за грошима» був ініційований
з метою підвищити прозорість та підзвітність органів місцевої влади у 15
громадах. На цьому етапі кампанія
втілювалась у Львові, Луцьку, ІваноФранківську, Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях, Чернігові,
Житомирі, Харкові, Кіровограді, Черкасах, Слов'янську, Красноармійську,
Дружківці... Було вирішено розпочати
діалог з громадянами на Сході України, і до кампанії долучилися три міста у Донецькій області. Надзвичайно
важливим було налагодити діяльність у цьому регіоні, адже тут люди
можуть почуватися відокремленими
від решти України. Протягом цього
етапу активісти працювали за такими
напрямами:
> Аналіз перших 100 днів роботи
мерів
Активістам кампанії вдалося змінити
стандарти звітування мерів.

7 з 15 мерів

у тих містах, де працювала кампанія «Стеж за грошима»
протягом цього етапу, представили громадянам свої звіти про перші

100 днів

на посаді. Троє з них звітували на місцевих телеканалах, а
саме – в Івано-Франківську, Хмельницькому, Чернівцях. Інші мери провели прес-конференції або виступили
зі звітом на публічних подіях.
> Визначення десяти стратегічних пріоритетів розвитку міста
Активісти кампанії також працювали з політичними партіями,
представленими у місцевих радах,
заохочуючи їх визначити Десять
стратегічних пріоритетів розвитку
міста. Пересічні громадяни разом із
активістами мають змогу відстежувати, як відбувається виконання окреслених пріоритетів, та відслідковувати прогрес. Моніторинг результатів
супроводжувався масштабною інфор
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На фотографії – мер Чернігова
звітує про перші 100 днів
роботи на своїй посаді на
прес-конференції.

На фотографії – мер ІваноФранківська звітує про перші
100 днів роботи на своїй посаді
у прямому ефірі на місцевому
телеканалі «RAI».

маційною кампанією у місцевих
ЗМІ. У результаті цієї роботи громадяни побачили, які саме інтереси
відстоюють політичні партії, чи планують вони виконувати свої передвиборчі обіцянки, а також чи є в них
стратегічне бачення розвитку міста.
> Створення онлайн-карти депутатських приймалень
Активісти кампанії «Стеж за грошима» використовували інноваційний підхід для моніторингу зв’язку
між депутатами місцевих рад та
відповідними громадами. Протя-

Карта депутатських приймалень, загальний вигляд.

гом другого етапу кампанії була
створена онлайн-карта громадських
приймалень депутатів. Активісти
вносили інформацію про контактні
дані приймалень для виборців та
їхні години роботи. Цей інструмент
було створено з метою інформування громадян про те, як їм зручніше
знайти своїх обранців.
КАРТУ МОЖНА ЗНАЙТИ ТУТ:

pryjmalni.chesno.org
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У Хмельницькому представники політичних партій разом з активістами працюють
над визначенням Десяти стратегічних пріоритетів розвитку міста.

> Моніторинг декларацій про доходи новообраних депутатів
Активісти кампаній проводили
ретельний аналіз декларацій про
доходи новообраних депутатів місцевих рад та відстежували, чи відповідає їхній рівень життя тому,
що вони задекларували. За резуль-

татами цього аналізу активісти підготували аналітичні статті, в яких
подано відомості про найбагатших
та найбідніших депутатів відповідно
до задекларованих доходів. Результати аналітичних оглядів активісти
презентували на прес-конференціях
за участю журналістів та громадян.

Плакат з інформацією про найбідніших депутатів Тернопільської місцевої ради відповідно
до їхніх декларацій про доходи за 2014 рік.
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Кампанія «Стеж за грошима»
ЕТАП 3: ЛИПЕНЬ 2016 - 2017 р.

Моніторинг Е-деклараціїй депутатів місцевих рад.
Активісти кампанії аналізують
понад

1200 декларацій депутатів

із 24 міських рад. При цьому виявляють порушення та факти невідповідності, про що одразу повідомляють до Національного агентства з
питань запобігання корупції. Аналіз
декларацій - це потужний антикорупційний інструмент, який дозволяє
викрити і узагальнити корупційні
схеми, до яких вдаються декларанти,
щоб оптимізувати податки та приховати статки.
Публічні консультації
Активісти кампанії спільно з
очільниками міст проводять консультації з громадянами, щодо
важливих питань для розвитку
міста. Консультації проходять на
Харківщині у Первомайському та на
Хмельниччині у Хмельницькому,
Кам’янці-Подільському та Шепетівці.
Консультації проводилися за допомогою інструменту «Ваша думка».
До прикладу, у Хмельницькому
провели два тури консультування
щодо МАФів. Спочатку громадяни
висловили свою думку, де саме вста-

новлювати МАФи, у другому ж турі
консультація відбувалась щодо зовнішнього вигляду кіосків.
У Первомайському радилися з
громадою щодо пріоритетів у ремонтах міських доріг, встановлення камер відеоспостереження та ліквідації
сміттєпроводів у будинках.
Зміна стандартів звітування
Уперше в Україні міські голови
звітували про перший рік роботи інтерактивно. Так,

8 мерів

прозвітува-

ли про перший рік роботи, з яких 7
зробили це в прямому ефірі. Звітування відбувалося в новому форматі – глядачі та експерти мали змогу
наживо телефоном та через соціальні мережі під час трансляції задати
питання меру. Понад півмільйона
українців переглянули звіти мерів у
прямому ефірі. За підсумками звітів
підготовлені аналітичні публікації.
Активісти кампанії у роботі з партіями переходять від формату передвиборчих обіцянок до конструктивного діалогу про розвиток міст.
Стратегічні пріоритети партій - це
практичний аналог втілення їхніх
програм. Вони дають можливість
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громадянам покроково контролювати роботу політиків та бачити внесок
партій у розвиток міста. Так у ході
кампанії

25 партійних осередків

у

7 містах

презентували конкретні
кроки для розвитку міст. Звіт про вже
виконану роботу надали 14 партій. У
кінці року ЧЕСНО проаналізував, що
саме з задекларованого вдалося виконати.
Активісти ЧЕСНО системно моніторять роботу місцевих рад. У 2017
році опубліковано 20 аналітичних
статей за підсумками року роботи
місцевих рад. Чеснівці підсумували
результати відвідуваності депутатами сесій та комісій, проаналізували
поіменне голосування депутатів та
визначили рівень опозиційності партій у радах.

КАМПАНІЇ

Етичні кодекси
Міські та обласні ради залишаються одними з найбільш закритих
та непрозорих органів влади в Україні. Їхні основні нормативно-правові
акти часто не відповідають чинному
антикорупційному
законодавству
– регламенти рад та виконавчих комітетів, положення про постійні комісії, статути територіальних громад
тощо.
Також у діяльності Центру «Ейдос» та Інституту «Республіка» на
низовому рівні активісти постійно
зустрічаються з недоброчесністю
місцевих чиновників та бачать корупційні ризики у їхній роботі. Це

проявляється у “конфлікті інтересів,”
“відсутності підзвітності перед громадою (зокрема, через відсутність
процедури оприлюднення декларацій)”. Чиновники та депутати зловживають службовим становищем та
намагаються впливати на бізнес для
отримання протиправної вигоди або
лобіювання власних інтересів. Водночас, реальних механізмів контролю
за чиновниками, окрім громадського,
фактично не існує. Результатом цього є гальмування здійснення антикорупційних реформ і незмінно високий рівень корупції на місцевому
рівні.
Одним із методів протидії корупції ГО вбачають у запровадженні
етичних стандартів поведінки через
затвердження радами етичних кодексів та положень про етичні комісії,
які б складалися як з депутатів, так
і з представників громадськості. Зокрема, подібна практика існує в США
та країнах ЄС. Подібні кодекси охоплюють такі питання, як подарунки
та винагороди, заборонені види робіт за сумісництвом та оплачуваної
діяльності, звітність про фінансові
надходження, участь у політичній діяльності, доступ до конфіденційної
інформації та зловживання службовим положенням. За дотриманням
даних кодексів слідкують спеціально
утворені органи та подають систематичні звіти про дотримання норм
етики.
Окрім спеціально утворених органів, за дотриманням кодексів прискіпливо слідкує громадськість, оскільки бачить їхню дієвість.
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Публічні форуми з обговорення етичних стандартів для мсцевих рад у Вінницькій області, серпень 2016.

В Україні подібної практики не існує. Інколи окремі позиції щодо етики внесені до регламентів місцевих
рад або існують окремі положення,
проте вони не мають системного характеру - відсутній механізм моніторингу та контролю щодо корупційних
зловживань на місцевому рівні незалежним органом.
У червні 2016 Центр «Ейдос» та
Інститут «Республіка» розпочали
кампанію з імплементації етичних
стандартів у роботу місцевих рад у
Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.
Проектом охоплено

16 місцевих

рад (по 4 в кожній області):

> 4 обласні ради

(Вінницька,
Чернігівська, Закарпатська, Дніпропетровська)

> 12 міських рад ( Вінницька,
Жмеринська, Хмільницька, Чернігівська, Новгород-Сіверська, Менська,
Ужгородська, Чопська, Перечинська,
Дніпровська, Криворізька, Павлоградська)
Під час реалізації проекту було:

> Розроблено проекти Етичного
кодексу та Положення про етичну комісію для депутатів та голів місцевих
рад.
>

Обговорено драфти проектів

з членами усіх 12 громад та представниками місцевої влади (участь в
обговоренні взяло 212 осіб). Після
чого у проекти документів були внесені деякі зміни та уточнення. Таким
чином, проекти документів, які пропонуються радам для затвердження
максимально враховують думки всіх
бенефіціарів та стали продуктом суспільних дискусій та обговорень.

>

Здійснено інформаційну кам-

панію серед мешканців

12 громад,

у результаті якої було: поширено

72000 примірників газети

«Наші
Вісті», де зокрема публікувались статті про необхідність запровадження
етичних стандартів поведінки для депутатів місцевих рад та їх очільників;

> Поширено 10000 листівок;
> Написано 340 постів в соціальній мережі Facebook;
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>

ЗМІ;

Досягнуто більше

180 згадок

> Взято участь у 17 телеефірах.
Крім того, члени місцевих команд

провели більше 90 зустрічей під
час яких особисто поспілкувалися з

7454 громадянами.

Проведено

адвокаційних кампаній, в яких:

>

16

Здійснено комунікацію з пред-

ставниками усіх

108 фракцій, пред-

ставлених у 16 місцевих радах, а також з

16 головами цих рад.

> Проведено 115 особистих зустрічей з представниками місцевих

рад (міськими головами, депутатами,
головами фракцій, секретарями, членами виконкомів).

> Проведено 12 широких обговорень з залученням влади та
громадськості під час 11 місцевих
форумів та панельних дискусій, і Національного Форуму.

Кодекс етики закріплює базові
принципи етики та моралі для депутатів місцевих рад, зокрема такі,
як служіння територіальній громаді,
гуманізм і соціальна справедливість,
патріотизм, пріоритет прав та свобод
людини і громадянина, підзвітність
та відповідальність перед територіальними громадами тощо. Конкретизує правила службової поведінки
голови та депутатів місцевих рад, зокрема визначає критерії щодо норм
публічної поведінки у стосунках з
виборцями, представниками ЗМІ, в
Інтернеті, а також з іноземними гро-

мадянами та в період перебування
в іноземних державах у складі офіційних делегацій. Закріплює основні
засади етичної поведінки голови та
депутатів під час засідань місцевих
рад, регулює міжфракційні відносини, поводження на засіданнях ради,
під час роботи в комісіях та стосунки
з органами, що представляють інші
гілки влади.
Крім цього, Кодекс визначає правила публічного виступу та культуру
поведінки й спілкування голови та
депутата місцевої ради. Також, Кодекс
говорить про такі способи запобігання проявам корупції, як врегулювання конфлікту інтересів та обмеження
отримання подарунків та винагород.
Контроль за дотриманням Кодексу етики для голови та депутатів місцевої ради покладається на Етичну
комісію при місцевій раді, до складу
якої входить не менш ніж 50% представників від громадськості та ЗМІ.
Відповідальність за порушення
Етичного кодексу передбачена наступна:

> попередження із занесенням до
протоколу засідання;
> інформування про недостойну
поведінку суб’єкта етичної поведінки
та про заходи впливу, яких вжито до
нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації
та на офіційному сайті ради;
> рекомендація виборцям відкликати депутата відповідно до Закону
України «Про місцеві вибори» (у разі,
якщо порушення здійснені депутатом).
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Залучення громади до політичних процесів може виявитися складним процесом. Часто намагання здійснити урядові реформи з питань, що
вас турбують, виглядає як «два кроки
вперед, три кроки назад». Поради,
інструменти та приклади, наведені
у цьому посібнику, мають стати для
вас і вашої організації початковою
базою, з якої ви починаєте процес дослідження. Ми заохочуємо вас спробувати різноманітні інструменти та
кроки в процесі підготовки кампанії,
спрямованої на вирішення багатьох
проблем громади, а також зайнятися пошуком додаткової підтримки з
боку організацій-однодумців та громадян.
Деякі з інструментів та порад, що
увійшли до цього посібника, взяті з ресурсів НДІ. Щоб отримати
додаткові матеріали, ЗВЕРНІТЬСЯ
ДО ОФІСУ НДІ В УКРАЇНІ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ 16A,
ОФІС 1 У М. КИЇВ, де вам нададуть
примірники методичних рекомендацій та посібників у паперовому
та електронному вигляді. НДІ підготував кілька посібників, які допомагають активістам дізнатися
про інструменти та методи, які
застосовуються при моніторингу
політичних процесів. Конкретні
методологічні рекомендації можна знайти за наступними посиланнями:

> Моніторинг політичного процесу: Інструменти і методи для активістів
ndi.org/political-process_monitoring_
guide
> Владу народу: Керівництво з відстеження державних витрат
ndi.org/Malawi_Pet_guides
Чудовим ресурсом, який має відвідати будь-який активіст або громадська
організація, віддані ідеї організації
роботи в громаді, залученню громадян та забезпечення прозорості і
підзвітності уряду, є www.civicus.org.
Civicus - це міжнародна організація,
яка зосереджує свої зусилля на наданні підтримки окремим активістам, а
також громадським організаціям, що
вимагають розширення свобод, підзвітності та відповідальності. Вона
має величезні обсяги інформації. Розділ, що містить інструментарій, який
може стати для вас найбільш корисним, знаходиться тут:
>
civicus.org/index.php/en/mediacentre-129/toolkits
Інші ключові ресурси, що надихали авторів цього Інструментарію:
> VaneKlasen, Valeria and Valerie
Miller. Нове переплетення влади,
людей і політики: Керівництво з дій
щодо адвокації та участі громадян,
2007 р. Можна знайти на: justassociates.
org/en/resources/new-weave-power-peoplepolitics-action-guide-advocacy-and-citizenparticipation
> Sharma, Ritu. Введення в адвокаційну
діяльність:
Навчальний посібник. Можна знайти на:
pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnabz919.pdf

70

ДИЗАЙН ТА ВЕРСТКА: Надія Кельм, Дар'я Тижбіряк
РЕДАКТОРИ: Сергій Огородник, Віта Думанська,
Лідія Гармаш, Дар'я Тижбіряк
НАКЛАД: 5000 екземплярів

72

рубрика

