ОЦИФРОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ «NGO NETWORKING: КОНФЕРЕНЦІЯ»
Інтерактивне обговорення у групах:
cпільне напрацювання механізмів співпраці між громадськими
об’єднаннями та органами місцевого самоврядування.
ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛЬНОГО БАЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Що характеризує ефективну взаємодію громадських організацій з… ?
ВЛАДОЮ
- Спільне напрацювання та прийняття рішень
- Партнери в подачі проектів (дія)
- Фінансування (соціальні замовлення, конкурси,
проекти)

ГРОМАДОЮ
-

ОБРАНІ КРИТЕРІЇ
Спільна стратегія розвитку: цілі, задачі, кроки
Ефективний зворотній зв'язок між ГО та громадою
Постійна звітність та прозорість діяльності
Результатом взаємодії є покращення життя
громади

ІНШИМИ ГО
- Спільні цілі, інтереси, проблеми
- Довіра, яка базується на репутації
- Рівність прав між ГО (чути один одного)
- Експертність

Напрацьований матеріал у «Світовому кафе»
Взаємодовіра
Якісна комунікація (зворотній зв'язок)
Спільне прийняття рішень
Спільне напрацювання рішень
Фінансування (соціальні замовлення, конкурси
проектів)
Партнери в подачі проектів
Оцінка і моніторинг
Пріоритетність у співпраці
Інформаційна підтримка
Соціальний ліфт
Прозорість
Відкритість
Консультації (радитись з громадою)

Чесність, Довіра, Відкритість
Консультації
Активність
Співпраця, Взаєморозуміння
Відповідальність
Робота на результат
Сталість
Оперативність вирішення проблем
Компроміс
Публічність ГО, Інформованість мережі
Партисипативність
Звітність, Зворотній зв'язок, Прозорість
Масові заходи (креативні)
Соціологічне дослідження (визначення потреб
громади)
Спільні точки дотику
Просвіта
Стратегія розвитку
Фінансова підтримка ГО
Кодекс громади
Логістика у вирішенні проблем

Мотивація
Договір
Спільні інтереси, проблеми
Соціологічні дослідження
Проекти (спільні)
Спільні цілі
Активність і обмін досвідом
Чути один одного
Пріоритетність
Мережування
Довіра, репутація
Спільне навчання
Рівність прав між ГО
Інституційна підтримка
Спільне адвокування, лобіювання
Експертність
Швидке реагування та безпека
Незалежність від партій
Бази даних (спільна)

Громада – пріоритетне рішення
Культура корпоративна
Обмін досвідом
Міста побратими

ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Що відбувається у взаємодії ГО з…?
ВЛАДОЮ
Утиск
Ігнорування
Сприйняття (часткове)
Програми розвитку
Байдужість
Внесення змін, формування стратегії розвитку міста
Нефінансування
Внесення змін, пропозицій до реформ
Довголіття
ГО має досвід нестандартних рішень, чого немає
влада
ГО має критичне мислення, чого не вистачає владі
ГО допомагають ОТГ розробляти стратегії розвитку і
проекти розвитку
Влада сприймає ГО як загрозу
Толерантність у відносинах
Соціально-культурні проекти
Бюджет участі міста
Вирішення проблеми по транспорту
Ігнорування ініціатив ГО
Розкриття, тиск на ГО
Невміння вести конструктивний діалог
Делегування частини функцій влади ГО (зокрема
через соц..замовлення)
Організація комунікаційних майданчиків
Конкуренція
Позитивні і негативні практики
Недовіра
Труднощі в комунікаціях
Конкуренція

ГРОМАДОЮ
Комунікація
Покращення ситуації в громадах
Тісний зв'язок
Спільні проекти
Розвиток громади
Інколи взаємодія взагалі відсутня
Відсутність зв’язку з громадами
Не збігаються інтереси
Напрацювання проектів
Взаєморозуміння
Переймаю досвід
Допомога із вирішенням проблем
Пасивність
Недовіра
Народження лідера
Бюджет участі
Пасивність громади
Залучення бізнесу
Просвітництво
Піар себе
Кращий доступ до інформації
Нерозуміння
Співпраця ситуативна
Діалог
Нерозуміння ролі ГО в житті громади
Відірваність ГО від громади
Насторожує інтерес

ІНШИМИ ГО
Слаба комунікація
Бажання бути єдиними
Конкуренція
Початок мережування
Конкуренція
Мала кількість
Конкуренція
Конкуренція за гроші
Спільні інтереси
Боротьба за лідерство
Нездорова конкуренція
Мережування, коаліції, обмін практиками, спільні
проекти
Конкуренція за гроші
Консолідація заради спільної мети
Коаліція
Відсутність спільних точок дотику
Небажання ділитися досвідом
Толерантність у відносинах
Спільна реалізація проектів
Спільні проекти
Обмін досвідом
Єднання

ГО переймає функції влади
Відсутність рівноправного партнерства
Створення владою неконкуретного середовища
(кишенькові ГО)

КРОКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕАЛЬНОГО БАЧЕННЯ

Що нам потрібно зробити для ефективної взаємодії з … ?
ВЛАДОЮ

ГРОМАДОЮ

ІНШИМИ ГО

1. Спільна робота з розробки стратегії розвитку.
2. Просвітницька робота + навчання (влада пояснює
ГО як працюють органи влади).
3. Створення постійно діючого комунікаційного
майданчика ГО і влади.
4. Визначити межі та рамки співпраці.
5. Делегування частини функцій через соціальні
послуги.
6. Звіт ГО владі (спів звітність).
7. Створення коаліції ГО для мережування.
8. Співпраця ГО і влади у підготовці кадрового
резерву: формування та відбір.

1. Спільна робота над стратегіями розвитку ГО із
залученням місцевих мешканців.
2. Не рідше одного разу в рік звітувати у доступній
для даної громади формі.
3. У кожної ГО є своя комунікативна стратегія, яка
забезпечить зворотній зв’язок.
4. Пропаганда цінності громади через діяльність ГО.

1. Об’єднання ГО для досягнення спільних цілей у
спільних проектах протягом 5 років.
2. Мережування для реалізації проектів, навчання,
обміну досвідом та зворотнього зв’язку.
3. Заходи для пошуку спільних точок дотику.
4. Підвищити рівень довіри та експертності через
проведені заходи та залучених партнерів.

