Збірник кращих
практик ІГС
Вінниця 2021-2022

Замість передмови
За роки української незалежності у громадському секторі відбулося чимало
прогресивних зрушень. Багато громадських ініціатив стали потужними
організаціями, які, впроваджуючи проєкти, змінюють нашу країну на краще.
Робота громадських організацій має вагоме значення для розвитку кожної
громади. І громадський сектор Вінницької територіальної громади вже
неодноразово демонстрував активність у втіленні реальних позитивних змін.
Прикладом цього є всі ті проєкти та ініціативи, що реалізуються на території
Вінницької міської територіальної громади.
У цьому збірнику містяться кращі практики, втілені протягом 2021 року на
території нашої громади. Це не всі проєкти, проте вони вагомі та цікаві!
Тож знайомтеся!

Громадська організація
U7 urban studio
Проєкт "ДНК міста"
Мета проєкту – збереження унікальних об’єктів та їх елементів, зокрема пам’яток
місцевого значення, які мають історичну, архітектурну, культурну та іншу цінність для
міста і формують його ідентичність, шляхом проведення інформаційнороз’яснювальної роботи з мешканцями цих об’єктів та власниками комерційних
приміщень, а також завдяки промоції об’єктів та їх елементів.

У рамках проєкту здійснено:

Партисипація з мешканцями, створення інформаційного ресурсу, організація
інформаційних заходів, обговорень та панельних дискусій;
Дослідження, аналіз об'єктів та робота з архівною інформацією;
Робота з експертами.

У рамках ініціативи створено інформаційний ресурс:
www.dnkmista.vn.ua

Реалізація проєкту «ДНК міста» стала
можливою за підтримки Вінницької міської ради.

Презентація проєкту
"ДНК міста"

Громадська організація
"ВІН-РЕСУРС"
Проєкт «БК на прокачку»
Проєкт «БК на прокачку» допоможе удосконалити формати роботи батьківських комітетів, упорядкувати
форми та методи їх роботи.
Для цього в рамках проєкту було проведено громадське дослідження, здійснено аналіз існуючих форматів
роботи БК та проведено потужну інформаційну кампанію.

Результатами
проекту є:

У рамках проєкту
здійснено:

- підвищення ефективності роботи та рівня
прозорості БК,
- забезпечення якісного планування роботи БК,
- посилення участі батьків у БК та можливості
батьків до самоорганізації.

- формування фокус-групи щодо роботи з БК із
залученням експертів;
- опитування серед батьків учнів закладів освіти (ДНЗ,
загальноосвітніх) щодо прозорості використання
благодійних внесків;
- зустрічі з представниками БК;
- створення групи у соцмережах «Батьківське
самоврядування» «БК на прокачку» з метою
оперативного обговорення проблемних питань та
обміну досвідом гарних практик;
- аналіз зібраної під час роботи фокус-груп та зустрічей
інформації, узагальнення її у «Батьківський довідник»;
- напрацювання рекомендацій щодо покращення
роботи та підвищення рівня прозорості роботи БК;
- презентація «Батьківського довідника» в освітніх
закладах, на ресурсах інтернет-простору (сторінки,
групи у ФБ).

Громадська організація "Об’єднання
переселенців "Спільна справа"
Проєкт "Вирішення житлового питання"
Метою ініціативи було шляхом співпраці з органами місцевого самоврядування та
органами державної влади забезпечити власним житлом осіб, постраждалих внаслідок
збройного конфлікту на сході України та анексії Криму.
На початку 2020 р. року підписано Угоду про соціальне партнерство між Вінницькою
міською радою, ГО «Об’єднання переселенців «Спільна справа» та Обслуговуючим
кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Спільна справа», в якій зафіксовані
права та обов’язки кожної зі Сторін. Відповідне рішення Вінницької міської ради № 2156
ухвалено 31.01.2020 року, що дозволило виділити земельну ділянку під будівництво.
У лютому 2020 р. було підписано Меморандум про співпрацю з Міністерством у справах
ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, метою
якого є співпраця задля сприяння законним інтересам внутрішньо переміщених осіб у
рамках повноважень і компетенції. У березні 2020 р. прийнято рішення про виділення
коштів для розробки проєктно-кошторисної документації з місцевого бюджету (Рішення
Вінницької міської ради № 2212 від 18.03.2020 р.).
15 травня 2020 р. розпочались роботи з виготовлення проєктної документації для
будівництва 105-квартирного будинку, а 21 серпня отримано позитивний Експертний
звіт. Вже у вересні 2020 р. для пошуку забудовника оголосили тендер на майданчику etender.
У жовтні 2020 р. підписано Договір на виконання будівельних робіт, а в грудні
затвердили Меморандум про співпрацю між Вінницькою облдержадміністрацією, ГО
«Об’єднання переселенців «Спільна справа», КП «Обласний фонд сприяння інвестиціям
та будівництву» та ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг», у рамках якого надається
підтримка в оптимізації технічних умов та консультативно-технічна підтримка в
реалізації проєкту будівництва.
З січня 2021 р. розпочаті будівельні роботи, які триватимуть протягом року. Станом на
01.12.2021 вже збудовано 5 поверхів. Здати об’єкт в експлуатацію заплановано у
червні-липні 2022 року.

У результаті реалізації проєкту :

в м. Вінниця 105 родин буде забезпечено житлом,
яке вони змогли придбати за доступною ціною (на
40% нижче ринкової). Нині цей успішний досвід
поширюється на інші регіони України.

ГО "Вінниця мобільна"
Клуб рандоннерів "Св. Матрасе"
Проєкт "Flèche Nationale "Центр країни"
Flèche Nationale — це міжнародний добовий веломарафон, що проводиться під егідою Audax Club Parisien з 1947 року. Дата проведення: квітень-травень (залежно
від кліматичних особливостей країни).
Flèche Nationale — це командний заїзд. Кожна команда повинна складатися з трьох-п’яти учасників (тандем вважається одним учасником) і розробити власний
маршрут, згідно з яким щонайменше 360 км повинні бути пройдені протягом 24 годин, але ціль полягає в тому, щоб проїхати найдовшу відстань.

Мета проєкту:
популяризація велосипеду як засобу пересування,
презентація міста як привабливого туристичного
об’єкту, а також якомога більша кількість учасників.
Для реалізації проєкту на базі колишнього кінотеатру
Росія було організованj фінішне містечко із зоною
велопаркінгу і ТО, кілька фудкортів/зон харчування і
зона відпочинку. Власне харчування організовувалось
самостійно з окремим меню для вегетаріанців. За
допомогою Вінницької міської ради був організований
гарячий душ і подарункові набори для команд-учасниць
з айдентикою Вінниці. Крім того, був організований
трансфер команд, які з технічних причин зійшли на
фініш, і трансфер учасників на залізничний вокзал.
Особливість і складність полягала в тому, що все це
потрібно було робити з урахуванням карантинних
обмежень.

Flèche Nationale
"Центр країни"
- став наймасовішим за всю історію проведення заходу
в Україні (попередній рекорд ставив Львів — 89
учасників;
- продемонстрував найбільшу представленість регіонів
країни;
- Україна посіла 4 місце у світовому рейтингу за
кількістю учасників і загальним кілометражем, який
проїхали учасники
- Вінниця, яка до цього виставляла одну команду, цього
разу була представлена чотирма командами. Більше
половини учасників з інших регіонів залишились у
Вінниці ще принаймні на добу.

Проєкт "Flèche Nationale
"Центр країни"

ГО "Подільська агенція
регіонального розвитку"
Проєкт «Допомагаю Лікарям»
У 2020-2021 роках ГО «Подільська агенція регіонального
розвитку» проваджувала проєкт «Допомагаю Лікарям» шляхом
проведення конкурсу грантів «Дофінансування залучених
ресурсів» у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості
громадянського суспільства в Україні».

У рамках проєкту :

була реалізована фандрейзингова кампанія, яка допомогла
зібрати
91 450 гривень. За зібрані кошти закуплено матеріали та
пошито засоби індивідуального захисту для лікарів. Зібрано
пропозиції та запити від лікарень Вінниці та Вінницької області
стосовно потреб для протидії коронавірусній інфенції (у
запитах вказувались маски, халати, бахіли, шапочки та захисні
екрани).
Підприємство «Системні рішення» виготовило та спільно з ГО
«Подільська агенція регіонального розвитку» передало
лікарням області засоби індивідуального захисту. Так, халати в
межах проєкту «Допомагаю лікарям» отримали КНП
«Вінницький центр первинної медико-санітарної допомоги»
Вінницької міської ради (Хмельницьке шосе). Також халати та
захисні екрани передано Університетській клініці ВНМУ.
На фото технічний директор підприємства «Системні рішення»
Олексій Марцев передає засоби індивідуального захисту
лікарням.

Громадська організація
"Мистецьке об’єднання
"ПЛАЙ"
Проєкт «Ticket to the SUN»
Мета :

привернення уваги до території колишнього
дитячого санаторію через ряд культурно-мистецьких
заходів для збереження зеленої рекреаційної зони
відпочинку та ревіталізації території. Проєкт
ревіталізації відбувався завдяки мистецьким та
освітнім заходам за активної участі місцевих та
запрошених учасників.

Завдяки проєкту :

місцеві жителі та гості міста переосмислили
призначення території колишнього санаторію і
виявили готовність брати участь у подальшому
розвитку цієї території як зони активного
культурного відпочинку.

Проєкт
"Ticket to the SUN"

Громадська організація "Освітній
простір 2.0"
Проєкт «Майстерня соціальних
шкільних стартапів»
Мета :
підвищення громадської активності та конкурентоспроможності шкільної молоді шляхом
формування навичок соціального підприємництва та створення учнівських фірм. Ініціатива
мала декілька завдань: популяризувати соціальне шкільне підприємництво; розвинути
підприємницькі навички та соціальну відповідальність шкільної молоді; розробити та
впровадити функціональні моделі соціальних шкільних підприємств.

У рамках реалізації проєкту :
провели воркшопи з соціального шкільного підприємництва, семінари для освітян із
соціального шкільного підприємництва, фестиваль учнівських ініціатив, відбувся преакселератор та запуск соціальних шкільних підприємств.

Результати:
- підвищено ініціативність та громадянську активність шкільної молоді;
- розвинено підприємницькі компетенції молоді;
- популяризовано молодіжне соціальне підприємництво;
- створено соціальні шкільні підприємства на базі навчальних закладів Вінницької ТГ.

Проєкт «Майстерня соціальних шкільних
стартапів»

Вінницький регіональний центр інформації
"Креатив"
Проєкт «Розвиток навичок працевлаштування через
навчання молоді за принципом «рівний рівному» у
Вірменії, Молдові та Україні — EMPLO(YOU!)TH»
У рамках проєкту здійснено:
в липні-серпні 2021 р. відбулась серія тренінгів (12 тренінгових днів) у галузі профорієнтації та
працевлаштування молоді в усіх 3-х країнах-учасницях. В Україні партнерська організація «Вінницький
регіональний центр інформації «Креатив» провела навчання на базі Вінницького обласного молодіжного
центру «Квадрат» для 16 молодих лідерів та молодіжних працівників з Вінницької, Хмельницької та Рівненської
областей. Учасники розробили плани персональних посттренінгових заходів за принципом «рівний рівному» з
розвитку навичок працевлаштування з молоддю своєї громади.
Протягом вересня-листопада 2021 р. на основі отриманих знань та розроблених матеріалів українські тренери
провели 29 тренінгів та інформаційних заходів для молоді міст Вінниця, Хмельницький, Рівне, Бершадь,
Жмеринка, Тульчин, смт. Брацлав, с. Селище. За результатами заходів понад 500 молодих людей посилили свої
навички з пошуку роботи.
Навчання охоплювало такі теми: ключові компетенції для працевлаштування молоді; розвиток компетенцій,
необхідних для працевлаштування молоді; трудові права молоді; безпечний пошук роботи та медіаграмотність;
структура резюме та рекомендації до написання; підготовка до співбесіди; розробка індивідуальної стратегії
навчання та кар’єри; SWOT аналіз; постановка SMART-цілей; розвиток молодіжного соціального
підприємництва.
Проєкт впроваджено консорціумом організацій на чолі з Europuls — Centrul de Expertiza Europeana (Румунія)
та у партнерстві з YIC Gyumri — Youth Initiative Centre NGO (Вірменія), MilleniuM Training and Development
Institute (Молдова) та Вінницьким регіональним центром інформації «Креатив» (Україна) за фінансової
підтримки Європейського Союзу через систему регрантингу на 2021 рік Форуму громадянського суспільства
Східного Партнерства. Локальні партнери в Україні: Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької
ОДА, обласний молодіжний центр «Квадрат» та Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Проєкт
"EMPLO(YOU!)TH"

Фонд громади "Подільська громада"
Проєкт "АЗД рятує життя"
Це суспільно-значущий проєкт, який реалізовували ФГ «Подільська громада» спільно з Громадською організацією
«Агенція екстреної медичної допомоги» у партнерстві з Вінницькою міською радою і Вінницьким обласним центром
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за фінансової підтримки Фонду Ч.С. Мотта в рамках Програми
Місцевих рішень глобальних викликів, яку проводить Академія розвитку філантропії в Польщі.

Проєкт складався з трьох основних блоків:
закупівля 6 автоматичних зовнішніх дефібриляторів і встановлення їх у публічних місцях Вінницької громади;
проведення тренінгових навчань для цільових груп та охочих вінничан/ок; масштабна інформаційна кампанія щодо
наявності, функціоналу та користування автоматичними зовнішніми дефібриляторами.

Результати проєкту:
У 6 публічних місцях Вінниці з’явилися аптечки з автоматичним зовнішнім
дефібрилятором. Пристрої розмістили на залізничному вокзалі, двох автовокзалах –
Центральному і Західному, а також у трьох «Прозорих офісах» міста (на вул.
Соборній, пр-ті Космонавтів та вул. Замостянській).Окрім самого АЗД, у публічних
аптечках містяться плівки-клапани та маска «First aid» для штучного дихання,
тактичні атравматичні ножиці, бинти, кровоспинний турнікет, одноразова бритва та
гумові рукавички. Поруч з аптечкою розміщено інформаційний стенд з покроковим
алгоритмом дій у разі екстреної ситуації. Локації марковано інформаційними
наліпками про наявність АЗД.
13 груп (понад 200 осіб з числа персоналу «Прозорих офісів», «Муніципальної
варти», залізничного вокзалу та автовокзалів, громадських організацій, ЗМІ та
охочих вінничан/ок) пройшли тренінгові навчання з надання першої домедичної
допомоги. Вони здобули навички користування АЗД та зможуть використати їх в
екстреній ситуації.
Вінниця з’явилася на мапі доступних публічних АЗД України: goo.gl/dMF7in

Проєкт "АЗД рятує життя"

Громадська організація
"Наше Поділля"
Проєкт «Майстерня ткацтва VERETA»
Мета проєкту :
популяризація використання залишків текстильного виробництва як сировини
для виготовлення сталих виробів із залученням традиційних ремесел ткацтва.

У рамках проєкту :
на прикладі діючої майстерні привернули увагу громадян до проблем, що
пов’язані з забрудненням довкілля відходами текстилю:
- Зацікавили цільові групи проєкту у повторному використанні речей, також
розповіли, як правильно здійснювати підготовку речей, які планують віддати на
утилізацію.
- Інформували цільові групи щодо можливостей повторного використання
речей, познайомили з поняттями ресайклінг, даунсайклінг та апсайклінг.
- Інформували цільові групи про принципи сталого розвитку.
- Популяризували серед цільових груп інструментарій соціального
підприємництва.

Проєкт "Майстерня ткацтва VERETA"

Громадська організація
"ЕКОПЛАТФОРМА ДІЛИ"
Проєкт "ДІЛИ еко фест"
У вересні 2021 р. у Вінниці відбувся екофестиваль «ДІЛИ». Під час дводенного
заходу, зокрема, можна було побувати на
еко-базарі та екологічному форумі,
побачити акторські перформанси та
послухати виступи музичних гуртів.

У результаті
впровадження проєкту :
посилилась актуалізація питань захисту
навколишнього середовища серед
населення громади, також активізувався
процес роботи над спільним вирішенням
довкіллєвих питань між Вінницькою
міською радою та інститутами
громадянського суспільства.

Проєкт «ДІЛИ еко фест»

Громадська організація
U7 urban studio
Проєкт "Локація для спілкування в рамках
"Майстерні громад. Вінниця"
На Вінницьких Хуторах у рамках Урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня
громади. Вінниця» створена локація для спілкування, яка складається з двох дерев’яних
подіумів, що становлять спільний об’єм з велопарковкою, місцями для сидіння та
невеликою сценою. Простір був реалізований спільно з відвідувачами фестивалю, серед
яких найбільше до процесу створення долучалась молодь.
Партнери: КП «Агенція просторового розвитку», Урядова німецька організація GIZ, КП
«Інститут розвитку міст».

