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Передумови створення «Міста змістів»
Представники та представниці організації громадянського суспільства
виступили із ініціативою створення NGO Hub – платформи, в рамках якої
мешканці міста та Вінницька міська рада мали б можливість дискутувати про
розвиток міста, долучатися до місцевих процесів прийняття рішень,
генерувати ідеї для міста та реалізовувати спільні проекти.
2014 рік – з ініціатив громадських
організацій Вінниці створення «інкубатора
для ГО» після затвердили в Програмі
сприяння
розвитку
інституцій
громадського суспільства на 2015-2017.
2015 рік – активні громадські організації
спільно з міською радою взялися за
втілення ідеї «Соціохабу».
2016 рік – Міська рада виділила
приміщення та передала його на баланс
КП «Інститут розвитку міст». В цьому ж році відбувся форум громадянського
суспільства “Точки взаємодії”, після якого було для майбутнього “Хаб
Вінниця”, де ідея Хабу знайшла підтримку серед 50-ти ГО міста.
2017 рік – проведення ремонтно-реставраційних робіт та придбання
обладання загальною вартістю понад 3 млн. грн. з міського бюджету.
2018 рік – Хаб розпочав свою роботу, а його загальна ідея трансформувалась
в поняття Партнерства влади і активної громади.
27 січня 2018 року на зустрічі «У Хабі про Хаб» представниками 52
Громадських організацій було обрану Тимчасову Координаційну Раду.
1 березня 2018 року – було підписано угоду між Вінницькою міською радою,
КП «Інститут розвитку міст» та Фонду підтримки ініціатив з демократичного
врядування та розвитку проекту «ПРОМІС» щодо реалізації проекту «Місто
зі змістом: простір комунікації та партиципації».
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В рамках проекту громадські організації та представники КП «Інститут
розвитку міст» із залучення зовнішніх експертів створили бренд-бук,
розробили стратегію розвитку та напрацювали комунікаційну стратегію. Крім
того, після тривалих робочих зустрічей та дискусій, партнерство отримало
назву - «Місто змістів».
Важливим етапом за перший рік діяльності стало створення громадської
спілки “Мережа організацій громадянського суспільства "Місто змістів”. 29
громадських організацій міста Віниці об’єдналися у громадську Спілку
“Мережа організацій громадянського суспільства”, затвердили Статут та
обрали Координаційну Раду.
Діяльність даної Мережі ОГС
спрямована
на
побудову
ефективного
партнерства
активної громади та влади
«Місто змістів» та реалізації в
майбутньому спільних проектів.
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Візія
«МІСТО ЗМІСТІВ» - ефективне партнерство, яке через співвідповідальність
творить спільнозмісти для якісних змін міста.

Унікальність
«Місто змістів» - це
● платформа міжсекторального ДІАЛОГУ: громадськість – влада – бізнес
– ЗМІ;
● платформа творення нових змістів – якісних змін для міста;
● простір взаємодії;
● ресурс для посилення потенціалу ІГС, «концентратор і модернізатор»
ОГС.

Місія
«МІСТО ЗМІСТІВ» – діалогова платформа спільної дії, яка продукує нові
змісти для розвитку / трансформації міста Вінниця.

Цінності
Відповідальність - здатність взяти на себе зобов’язання та виконувати їх.
Співпраця - взаємодія, яка підсилює усіх та сприяє спільному результату.
Повага - готовність чути і враховувати іншу думку.
Ефективність - наявність конкретних результатів співпраці, які ведуть до
якісних змін.
Компетентність - наявність певних знань, умінь, навичок та вміння їх
застосовувати у співпраці з іншими.
Креативність - здатність продукувати нові рішення, створювати та
застосовувати інновації.
Відкритість - готовність до постійного розвитку та забезпечення прозорості
усіх процесів.
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Принципи взаємодії «Міста змістів»:
● взаємодія і діалог задля розвитку міста та громадського середовища
зокрема;
● реалізація змістовних проектів, які передбачають міжсекторальну
співпрацю;
● повага до думки кожного в спільному діалозі, колегіальне прийняття
рішень.

Напрямки роботи:
1. Взаємодія громада – влада
✔ Формування культури діалогу
✔ Використання дієвих інструментів залучення громадян до процесу
прийняття рішень
✔ Спільна робота над стратегічними документами
✔ Якісне інформування громади на усіх етапах (пошук дієвих каналів
інформування), якісне інформування ГО
✔ Вихід чиновників з кабінетів, проведення консультацій
● Результати:
✔ Наявність відповідних компетенцій, актуальність прийнятих
рішень
✔ Делегування та залучення компетентних представників
громадського сектору
✔ Якісний алгоритм інформування, моніторингу та оцінки процесу
прийняття рішень
✔ Юридичне закріплення процедури спільного прийняття рішень у
документах
✔ Підвищення знань ОМС щодо співпраці з громадськістю
2. Розвиток потенціалу громади
✔ Вивчення запитів від ГО, реалізація проектів відповідно до
запитів
✔ Впровадження соціальних інновацій
✔ Формування експертного середовища з представників ГО
✔ Залучення представників ОГС до реалізації реформ
● Результати:
✔ Підвищення організаційної спроможності ОГС
✔
Підвищення спроможності щодо вирішення локальних
проблем
✔
Посилення довіри до громадського сектору як до
ефективного партнера
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✔

Збільшення фінансових надходжень до місцевих ОГС

3. Пошук глобальних змістів
Інструменти / механізми, які дозволяють:
✔ Шукати нову якість для міста, формувати візію розвитку;
✔ Вивчати досвід та адаптувати його до потреб міста
✔ виробляти нові, якісні, інтегровані змісти для міста;
● Результати:
Дієві практики, що дозволяють продукувати якісні містоутворюючі інціативи,
включно з:
✔ інструментами / практиками генерації ініціатив (формування
нових змістів);
✔ інструментами / практиками визначення актуального запиту міста
(містян) на ініціативи (нові змісти): моніторинг потреб та
формулювання запиту, перевірка ініціатив на релевантність
запиту / потреб міста;
✔ інструментами / практиками супроводу від ідеї – до розробки
ініціативи – пошуку ресурсів – реалізації ініціативи, моніторингу
– аналізу результатів та впливу на місто
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Завдання та пріоритети на 2019-й рік
Запустити регулярні платформи та поінформувати мешканців міста про
можливість долучитись до них:
1.
«Сирий понеділок»: платформа для представлення нових ідей та
«сирих» проектів, де потрібна допомога, підтримка чи партнери
Організатор: «Студентське Братство Вінниччини»
2.
«Стратегічний вівторок»: платформа для регулярного діалогу про
стратегію «вінниця-2020» та концепцію «вінниця-2030»: обговорення
проектів, пріоритетів, галузевих цілей
Організатор: КП «Інститут розвитку міст»
Партнери: Вінницька міська рада

3.
Дискусійний клуб «Сivil Society Development for Local NGO
Representatives»: неформальне мережування та спілкування на теми
розвитку громадянського суспільства з волонтеркою корпусу миру
Організатор: ГО «Креатив»

4.
«Кава з чиновником»: неформальні зустрічі з керівниками
департаментів ВМР для встановлення особистого контакту та «людського
виміру» у спілкуванні
Організатор: КП «інститут розвитку міст», ГО «Інститут Республіка», ГО
«Впливові люди»
Партнери: ГО «відкриті серця»
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5.
«Кава зі змістом» неформальні зустрічі членів спілки го «місто
змістів» для посилення відчуття спільноти та створення міцніших зв’язків
для взаємодії
Організатор: ГО «Наше Поділля», ГО «Джерело надії»
Партнери: КП «Інститут розвитку міст», ГО «Креатив»

6.

Зустрічі на актуальну ділову тематику

Організатор: ГО «Ділова Вінниця»
Партнери: ГО «Стіна»
7.
Навчання для чиновників: тренінги для працівників ВМР для
пояснення переваг партиципації та співпраці з громадськістю
Організатори та партнери: ГО «Інститут республіка», ГО «Джерело надії»
8.
Навчання для ГО: тренінги щодо організаційного та особистого
розвитку членів вінницьких ГО
Організатори та партнери: ГО «Студентське Братство Вінниччини», ГО
«Центр ЮеЙ», ФГ «Подільська громада»
9.
Конкурс грантів для го малі та великі гранти з міського бюджету на
реалізацію проектів ГО
Організатор: ГО «Джерело надії», ФГ «Подільська громада», ГО «Центр
ЮеЙ»
Партнери: ГО «Територія мам», ГО «Культурний кампус»
10. «Школа активних вінничанин»: навчальний курс для мешканців, як
долучатись до прийняття рішень та розвитку свого міста
Організатори та партнери: Програма «Активні громадяни від британської
ради» (кравчук вікторія), ГО «Результат», ГО «Академія успіху», ГО
«Територія мам», КП «Інститут розвитку міст»
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11. Форум «Точки взаємодії»: щорічна зустріч влади і го для
підсумування взаємодії протягом року
Організатори та партнери: ФГ «Подільська громада», КП «Інститут
розвитку міст»
12. Форум організаційного розвитку: конференція для підсилення
спроможності вінницьких го
Організатор: ГО «Стіна», ГО «Центр ЮеЙ»
Партнери: ГО «Джерело надії», ГО «Освітній простір 2.0»
13. Форум-ярмарок громадської активності: презентація
діяльності та успішних проектів го для мешканців Вінниці

своєї

Організатор: ГО «Освітній простір 2.0»
Партнери: ГО «Відкриті серця», ГО «Наше поділля», ГО «Студентська
братство Вінниччини»
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