ГО
«Центр
розвитку
громад»взяла активну участь у
проекті «Школа громадської
участі»

Закінчився Перший етап
проекту «Школа громадської участі», який реалізовувався
Інститутом соціокультурного менеджменту (м. Кіровоград) за
фінансової підтримки Фонда Чарльза Стюарта Мотта.
Представники громадських організацій та благодійних фондів з
усіх куточків України знайомились з історіями діяльності НДО
України в соціокультурній сфері, вивчали роль центрів місцевої
активності в розвитку громад; основні правила фандрайзингу та
мотиви благодійництва; роль соціальної анімації у розвитку
культури та громад тощо. З учасниками школи проводили навчання
провідні спеціалісти: Руслан Краплич (Фундація імені князівблагодійників Острозьких (Україна), Василь Полуйко (президент
Західно-українського ресурсного центру, м. Львів), Марія
Петренко (Асоціація «Служіння», Росія), Збігнев Мерунські,
Олена Хоткевич (Центри активності локальної, Польща), Лев
Абрамов (президент ІСКМ, м. Кіровоград) та інші.

Але не тільки навчались учасники проекту. В перервах між
сесіями вони на практиці застосовували свої знання: працювали
з громадами, допомагали їм у реалізації соціальних проектів,
об’єднували ініціативні групи задля вирішення певних
соціальних питань, були ініціаторами багатьох цікавих ідей та
проектів, яким дали життя у своїх регіонах.
Потреба територіальних громад у докорінних перетвореннях
зумовила необхідність пошуку нових шляхів і підходів до
вирішення всієї сукупності соціальних і культурних проблем.
Тому надзвичайно важливо донести до громади думку, що саме
вона повинна брати участь у позитивних перетвореннях. Голова
правління ГО «Центр розвитку громад» Ангеліна Лахтадир взяла
активну участь у проекті, щедро ділячись отриманими знаннями з
колегами. Навчання лідера організації у «Школі громадської
участі» вивело роботу з громадою на вищий рівень, дало поштовх
до системної співпраці з СГО регіону. Силами ГО було
розроблено масштабну Програму підтримки громадських ініціатив,
підтриману Боярською міською радою. В рамках цієї Програми
(2012-2015 рр.) відбулися наступні масштабні резонансні
заходи: навчання громадських організацій розробляти та
реалізовувати проекти; навчальні та практичні семінари;
міський конкурс соціальних проектів; конференція ГО;
молодіжний форум; ярмарок ідей; молодіжний мистецький
фестиваль тощо. У співпраці з ГО та ініціативними групами у
2012-2013 рр. було реалізовано 12 соціальних проектів,
спрямованих на громаду. «Центр розвитку громад» планує
продовжити навчання як лідера організації, так і всіх членів.
Наразі члени «Центру розвитку громад» розробляють стратегічний
план розвитку своєї організації під керівництвом досвідченого
тренера в рамках проекту: «Коучінг зі стратегічного
планування» за фінансування Шведського агентства міжнародного
співробітництва в області розвитку (Sida) та громадської
організації ІСАР «Єднання».
Дружня команда «Центру розвитку громад» має на меті і надалі
вивчати запит громади, створювати сприятливі умови для

просування громадських ініціатив; навчати соціальних
аніматорів, тобто людей, які живуть на території громади і
мають бажання, знання, уміння, практичний досвід у питаннях
розвитку громад, здатні активізувати громаду до суспільно
корисної діяльності.

