Номінація/ місце
Підприємницвто

Білик Ірина Іванівна

м. Харків
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Агєнтаєва Вікторія
Володимирівна
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Запорізька обл., с. Широке

Виробництво еко-товарів та просвітницька діяльність. Мета
проекту - зменшити кількість використання одноразового
упакування, яке на сьогоднішній день в Україні не можна
переробити. Заміна одноразових, звичних речей на практичні
і багаторазові. Команда створює текстильні торбинки та
Екологічне соціальне підприємництво
сумки для покупок, багаторазові бахіли. Торбиночки, сумки
в Харкові
та органайзери шиють матусі, які з певних життєвих
обставин залишились самі і виховують 2-4 діточок. Також
проводиться просвітницька діяльність: навчання персоналу
офісів щодо сортування та поводження з відходами в офісах
Харкова, послуга вивозу відсортованої втор сировини,
створення циклу інформативних відеосюжетів знятих в
процесі вибору товарів в супермаркеті.

«Бізнес-діалоги» заради розвитку
Широківської громади

Підвищення економічної спроможності Широківської
об’єднаної громади. Діалогові зустрічі з представниками
бізнесу щодо розвитку громади, виявлення та вирішення
поточних проблем, які турбують малий та середній бізнес,
залучення підприємців до участі в реалізації проектів, що є
актуальними для мешканців громади. За останній рік
створено Агенцію розвитку Широківської громади,
перереєстровано до територіальної громади 20 підприємств,
збільшено податкових надходжень на 10% від загального
бюджету, залучено приватних інвесторів, розроблено
генплани, оформлення прав власності на нерухоме майно та
земельні ділянки, збільшення кількості ФОП, підвищення
прозорості оплати праці тощо.
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Rivne StartUp Club — це місцева інформаційно-освітня
платформа для молодих, активних, креативних людей, які
прагнуть самореалізуватися, започаткувати власну справу,
зробити кар’єру. На локальному рівні проект руйнує
стереотипи щодо доступності, започаткування власної справи
та навчає молодь міста Рівного особливостей
підприємництва, побудови кар’єри, щоб сприяти зниженню
рівня трудової міграції у місті. На сьогодні це повноцінна
платформа, яка включає у себе проведення воркшопів, спічів
та тренінгів, щоб допомогти місцевій молоді здобути нові
знання та навички, які необхідні для вдалого започаткування
власної справи, успішного розвитку кар‘єри та
масштабування існуючого бізнесу. Цільовою аудиторією є
студенти випускних курсів місцевих ВНЗ, представники
малого та середнього бізнесу та всі, хто прагне започаткувати
власну справу.
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У 2015 році Фонд громади Житомира розпочав проект
“Програма розвитку бізнесу ВПО та місцевих громад” у
співпраці із Представництвом МОМ в Україні за фінансової
підтримки UKAID, Європейського Союзу, Федерального
Уряду Німеччини. ВПО для Житомирщини є цінним
соціальним капіталом. Проект надає змогу учасникам
отримати інструменти та методи, які дозволяють їм
розвивати власний підприємницький напрямок, покращувати
вже існуючі бізнеси. В рамках програми учасники отримують
гранти на підприємницьку діяльність (до 2500 євро). З 2015
року грантову підтримку отримали 500 осіб на понад 13 млн
грн, що є значною інвестицією у покращення якості життя
житомирян.
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Проект передбачає системний благоустрій та прикраса
рідного краю Донеччини через соціальне підприємництво та
Благоустрій та ландшафтний дизайн громадську роботу. Здійснюється прибирання, висаджування
території, у якому задіяні незахищені дерев, будівництво дитячих майданчиків та автобусних
верстви населення на Донбасі
зупинок, До виконання робіт з благоустрою залучається
молодь, волонтери, безробітні переселені, представники
бізнесу та влади. Патріотизм донеччан успішно формується
через створення краси краю, конкретні ландшафтні рішення.

Пелих Іванна Юріївна

Соловйова Жанна Володимирівна

Придатко Вікторія Валеріївна

м. Рівне

м.Житомир

Донецька обл., м. Покровськ

Rivne StartUp Club

Програма розвитку бізнесу ВПО та
місцевих громад

Врядування

Шилобрид Олена Володимирівна

Луганська обл., смт. Біловодськ
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Кобець Анастасія Юріївна

м. Харків
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Біловодська громада – єдина ОТГ в Луганській області, що
включає 33 населені пункти і 23 тис населення. Проект
передбачав підвищення громадської активності через
створення громадських об’єднань. Результатом стало
Згуртуванням мешканців Біловодської
затвердження спільної Стратегії розвитку громади,
громади
налагоджена міжнародна співпраця з фондами, громаду
залучено до державного фінансування, спільними зусиллями
та за ініціативи громади створено більше 50
інфраструктурних об’єктів. Рівне партнерство у вирішення
соціально-важливих питань довело свою ефективність.
Особливість проекту в тому, що він має сучасну навчальноігрову форму. Молодь вирішує завдання в команді, яку
очолює депутат. Депутат вступає ментором команди,
постійно консультує для якомога швидшого проходження на
наступний рівень проекту. В ході проекту молодь абсолютно
Deputatquest - виховання нової
відтворила всі форми роботи депутата. Загалом один тур
генерації депутатів
проекту охоплює близько 32000 осіб, робить публічну
діяльність зрозумілою та доступною для молодих людей,
спонукає місцеву владу до відкритості та широкої
громадської співпраці, а молодь – до свідомої залученості в
політику.
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Жіноча рада при міському голові – це добровільне
неприбуткове об’єднання жінок, діяльність яких базується на
принципах свободи, справедливості, рівності, толерантності,
законності та гуманізму. До складу нашої ради входять жінки
різні за професіями, заняттями: лікарі, вчителі, підприємці,
безробітні, пенсіонери. Жіноча рада активно підвищує участь
жінок у суспільно-політичному житті нашого міста та
пропагує рівні можливості у всіх сферах діяльності громади.
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Проекти громадського бюджету міста Вишневого, окрім
широкого залучення громади, мали обов’язковий компонент
– рівні можливості, відкритість та доступність,
інклюзивність. Кожен проект має бути спрямований на
вирішення проблем конкретної соціальної групи громади,
задовольнити особливі потреби, створення інфраструктурних
об’єктів із врахування принципів доступності. Фінансування
проектів здійснювалося за рахунок коштів фонду розвитку
міського бюджету.

Руденко Катерина Василівна

Кобзар Ірина Вікторівна

Кіровоградська обл., м. Долинська

Київська обл., м.Вишневе

Жіноча рада при Долинському
міському голові

Громадський бюджет м.Вишневе на
проекти рівних можливостей

Громадська діяльність
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Відкрито перший в Україні притулок для жінок, які
постраждали від домашнього насильства «Центр соціальнопсихологічної реабілітації «Розірви коло». Задля відкриття
такого притулку було залучено потенціал Харківської міської
Перший в Україні притулок для жінок, ради та фінансування Фонду ООН у галузі народонаселення.
які постраждали від домашнього
Також було ініційовано розгляд питання щодо створення на
насильства "Розірви коло"
базі діючого притулку комунального закладу та подальшого
його функціонування за рахунок місцевого бюджету. Видані
методичні рекомендації щодо взаємодії суб’єктів при
здійсненні заходів з попередження насильства за ознакою
статі, надання допомоги постраждалим від різних видів
насильства, які були затверджені на засіданні сесії
Харківської міської ради у березні 2017 року.
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Ініціатива започаткувалася після того як під час пресконференції було застосовано до журналістки видання
"Детектор Медіа" Марини Баранівської звернення
"дорогенька". До 8 березня випустили футболки з написом "Я
тобі не дорогенька". Після чого стартував флешмоб. Тисячі
жінок вийшли на Марш жінок до 8 березня, багато з них
тримали у руках плакати. В Facebook діє група саморегуляції
журналісток “Жінки в медіа”, яка зараз налічує 113
журналісток, що обговорюють представництво жінок в ЗМІ,
поширюємо кращі практики, протидіємо сексизму,
комунікуємо, підсилюємо одна одну.

Краснолобова Ірина Миколаївна

Кузьменко Єлизавета
Олександрівна

м. Харків

Київська обл., м.Вишгород

“Я тобі не дорогенька”

Ніжельська Олена Славіївна

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк

Кризовий медіа-центр «Сіверський
Донець»

Публічна платформа для акумуляції та оперативного
розповсюдження об’єктивної інформації щодо актуальних
подій політичного, військового, суспільного характеру заради
відновлення взаємної довіри в місті. В кризовому медіацентрі на постійній основі відбуваються прес-конференції та
брифінги представників влади, громадськості та бізнессередовища. Формується культура діалогу через проведення
різноманітних комунікативних заходів. Відбулось також
гуртування журналістів, як професійних, так і громадських.
Організація, яка створена та працює під час гострої фази
конфлікту, усвідомлено та системно працює в сфері
поглибленого вивчення конфліктів. У тому числі тих, які
тривають довгий час та мають тенденцію ставати більш
глибокими та загрозливими для суспільства. Ми вивчаємо,
аналізуємо та адаптуємо до сучасних умов можливості для
розв'язання конфліктів шляхом започаткування механізмів
порозуміння та примирення.
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Кабанова (Шпакович) Юлія
Михайлівна
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Київська обл., м.Фастів

Це облаштована в центрі міста площа, з встановленим
екраном, де транслюються сесії міської ради, відео репортажі
про міські події, розповіді про секції та гуртки, тощо.
Проводяться різноманітні івенти та акції соціального та
політичного спрямування, демократичні ініціативи громади
міста. Цей проект став успішним прикладом того, як
Громадський демократичний простір
ефективно може взаємодіяти влада, громада і бізнес. Проект
«П’ятачок демократії»
реалізовувався за кошти міського бюджету, внесків
мешканців та грантових коштів від Конгресу місцевих та
регіональних влад Ради Європи. Окрім екрану Громадський
демократичний простір облагородили плиткою, висадили
зелені насадження, встановили головний міський годинник,
ліхтарі, лавочки та інсталяцію «Серця Єднання», на яку
кошти зібрали самі фастівчани.

Наукова діяльність
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З метою з’ясувати наскільки медійний простір Житомира є
гендерно чутливим, проведено аналіз в розрізі найбільш
популярних ЗМІ міста та зовнішньої реклами на центральних
Гендерний аналіз в розрізі найбільш вулицях: як саме показують жінок та чоловіків, у яких ролях
популярних ЗМІ міста та зовнішньої вони з’являються, чи не порушує це норми Закону та етичні
реклами
стандарти. Розроблено методологію та критерії дослідження
он-лайн новин й реклами. Застосування методології
позитивно впливає на свідомість громадськості щодо теми
рівних можливостей, ламає старі стереотипи, сприяє
формуванню толерантності один до одного.
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Проект був реалізовано в контексті публічної соціології,
тобто одночасно як академічний, покликаний дослідити тему
материнства у вітчизняній соціології, та як публічний,
спрямований на стимулювання суспільних змін у ставленні
до репродуктивної праці в її зв’язку з гендерною нерівністю.
Авторські розробки стали частиною соціального проекту
Дослідницький проект "Турбота як
«Пазл життя: відповідальне батьківство» (у співпраці з
робота: баланс материнства та праці як
Посольством Швеції в Україні, м. Полтава) та «Полтава
складова гендерної рівності "
очима жінок» (у співпраці з ГО «Демократичний альянс
жінок»). Просвітницька мета проекту – популяризація теми
дружнього до сім’ї суспільства, підтримки матерів на
робочому місці, розподіленого батьківства, дружнього до
сімей та матерів міського простору. Результатом проекту
стала публікація книги, низка інтерв’ю та авторських
популярних публікацій для регіональних та місцевих медій,
два соціальних проекти, низка публічних лекцій та виступів.

Гаркава Аліна Вадимівна

Стрельник Олена Олександрівна

м. Житомир

м. Полтава

Кравченко Оксана Олексіївна

Черкаська обл., м. Умань
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В Уманському державному педагогічному університеті імені
Павла Тичини створено Центр соціально-освітньої інтеграції
та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без
бар’єрів», метою діяльності якого є консолідація зусиль
Соціально-психологічна реабілітація
відповідних структурних підрозділів університету, залучених
студентської молоді з обмеженнями
органів виконавчої влади та громадських організацій,
життєдіяльності засобами
спрямованих на соціально-педагогічну підтримку осіб з
інклюзивного туризму в умовах
обмеженими можливостями щодо їх адаптації до
закладу освіти
студентського та педагогічного колективу, інтеграції у
освітнє та соціальне середовище, на створення умов для
саморозвитку та самореалізації, розвиток соціальної
активності, автономності, відповідальності та мобільності
осіб з особливими потребами.

Нова Україна

Шкурупій Юлія

Кіровоградська обл., м.Кропивницький

У Кропивницькому відшукали, повернули з небуття і
вшанували Ганну Дмитрян - відому благодійницю,
засновницю і довічну попечительку лікарні св.Анни - одного
з найкращих закладів свого часу. Саме на будівлі лікарні
"Роль жінки в історії міста/України’" встановили пам'ятний барельєф на її честь. Популяризація
вшанування видатних жіночих постатей в містах і селах
України через встановлення баралєфів, памятників,
перейменування вулиць та назв установ.
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Загорська Оксана Сергіївна
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Житомирська область, м Баранівка

Ініційовано та організовано приєднання до міста Баранівки
32 села та 1 селища. Розроблено спільну стратегію розвитку
новоствореного ОТГ. Баранівська громада - це органічний
простір щедрої природи, активних громадян, інновацій та
органічного виробництва. Разом з ГО «Інститут
громадянського суспільства» реалізовується проект
Нова Україна розпочнеться з розвитку
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської
малих громад
міської ОТГ». За результатами конкурсного відбору
Баранівська міська рада отримала грант ЄС в сумі 795 тис.
євро. Створено Агенцію розвитку ОТГ, розроблено
туристичні маршрути, створено освітній центр відповідно
стратегії, започатковано підприємницький курс для
старшокласників, впроваджено шкільне телебачення тощо.

Калініченко Наталія Євгенівна

Сумська обл., м. Білопілля

«Українська книга єднає родину»

Створений книжковий фонд загального користування
поповнився на 600 примірників книг.
В бібліотеці вже зібрано більше сотні книг з автографами
авторів. Завдяки проекту в бібліотеці збільшилась кількість
читачів та відвідувачів. Бібліотека стає місцем не лише
громадської активності, знайомства з авторами,
популяризації української книги, але й відроджує силу
української родини, залучає цілі сім’ї до просвітницьких та
патріотичних заходів. Особливого значення придбання
українських книг та поширення українського контенту
набуває в нашому прикордонному районі, що межує з РФ.
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Наровілова Людмила
Володимирівна

Донецька область, м.Добропілля

Неповторна материнська доля

Мета проекту: уславлення жінки-матері, пропаганда кращого
досвіду сімейного виховання дітей, соціальний захист жінокматерів, залучення їх та членів родини до діяльності
сільських громад. Героїнями проекту стали 100 сільських
жінок зі складними материнськими долями, які витримали
випробування долі, виховали своїх дітей патріотами України,
Добропільщини. Щорічно до Дня Матері, Дня сім’ї
проводиться свято Матері, де відзначають родинність,
душевне тепло, неповторну красу, співучість. Над
реалізацією проекту працюють члени координаційної ради у
складі 23 жінок-активістів, 13 з них нагороджені пам’ятними
орденами та медалями, грамотами районної ради,
райдержадміністрації, обласної організації Спілки жінок
України.

Рівні можливості різних поколінь

Ініціатива «Рівні можливості різних поколінь » спрямована на
об’єднання жінок різного віку, розвитку творчого потенціалу,
залученню їх до активної участі в громадському житті.
Проведені громадські слухання з гендерної рівності, стосовно
захисту прав жінок та забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах суспільного
життя. Створені колективи художньої самодіяльності трьох
поколінь: фольклорні ансамблі «Берегиня» та «Мальви»,
молодіжний гурт «Весняні барви» для збереження та
продовження традицій Лубенського краю, пропаганди
народної пісні, удосконалення виконавчої майстерності.
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Сухонос Наталія Василівна
Скуратовська Катерина
Дмитрівна
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Полтавська область, м.Лубни

Освіта

Пєхота Олена Миколаївна

м. Миколаїв

Рік неформальної освіти дорослих в
Миколаєві - 2018

1

Кропельницька Світлана
Орестівна

м.Івано-Франківськ

Мета проекту – підвищити рівень участі дорослих в освіті
впродовж життя та популяризувати неформальну освіту
дорослих у розвитку життєвих навичок в громаді Миколаєва.
Комплекс навчальних заходів було проведено у напрямках
громадянської компетенції, рівних можливостей, співпраці з
владою, здобуття навичок миру, безпеки, навички
збереження здоров’я, підприємницькі навички та фінансова
компетентність. Завдяки проекту визначені освітні потреби
громади, укаледно каталог провайдерів неформальної освіти,
створено банк навчальних програм для дорослих тощо.
Загалом проведено більше 500 заходів (тренінгів, майстеркласів, круглих столів, опитувань).

Активна робота Центру в рамках проекту спрямована на
підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності
економіки регіону через посилення інституційно-кадрової
спроможності Івано-Франківської області. Центр надає
конкретну інформаційно-консультаційну та освітню допомогу
Проектно-освітній центр розвитку з питань управління проектами розвитку від ідеї до успішної
інновацій та інвестицій в регіоні Івано- реалізації. Освітній центр відкрито для різних цільових груп,
Франківська
сформована команда проекту з менеджерів (15 осіб),
розроблено програмно-методичні (9), презентаційні (14) та
інформаційні матеріали (12) з управління проектами
розвитку, працює Он-лайн платформа pu.webex.com, Інтернетсторінка /сайт «Агентів змін».
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Сопілко Ірина Миколаївна

3

м.Київ

Європейський досвід з розбудови
демократії й правової системи для
української молоді

Стратегічна мета ініціативи: розвиток демократичного
громадянського суспільства в Україні, розбудова правової
держави. Ініціатива реалізується через низку міжнародних
угод із закладами освіти в ЄС, академічні обміни студентів та
викладачів. Вихідними принципами ініціативи визначено –
верховенство права, доступність, гендерна рівність,
професійність, системність, конкуренція та інші. Близько
1000 учасників ініціативи здобули визнання міжнародними
організаціями, центральними органами влади,
самоврядування та судів.

