
розвитку громадянського суспільства

“ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ”



11 щорічний Форум розвитку громадянського суспільства проводиться 
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину 
«Єднання» (Єднання) завдяки щирій підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проєкту 
«Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», який 
реалізовується «Єднання» у консорціумі з Українським незалежним центром 
політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права 
(ЦЕДЕМ); за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта; за фінансової підтримки 
Європейського Союзу в межах проєкту «Термінова підтримка Європейського 
Союзу для громадянського суспільства», який впроваджується «Єднання»; за 
фінансової підтримки проєктів ПРООН «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка 
цифровізації державних послуг в Україні» та «Громадянське суспільство задля 
розвитку демократії та прав людини в Україні», що фінансуються Урядом Швеції 
та Данії відповідно; за фінансової підтримки Асоціації сприяння різноманіттю, 
діалогу та освіті (Австрія); за фінансової підтримки проекту «Програма сприяння 
громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Інформаційний 
партнер: Київ FM.



Важкі часи потребують сміливих рішень. Тож улюбленій події активістів, 
благодійників і волонтерів - бути, попри всі складнощі й небезпеку. Ми 
знову збираємося усі разом, щоб вчитися, надихатися, обмінюватися 
досвідом, мережуватися... А понад усе - обійматися, мовчати у пам’ять про 
загиблих, планувати нашу перемогу та справедливий суд.

Форум знову вітає усіх, кому не байдужа доля України. Цьогоріч наша стійкість 
стала прикладом і натхненням для усього світу. Саме в Україні сьогодні 
вирішується, чи спроможна світова система безпеки підтримувати мир на 
планеті. Чи існуватиме завтра світ, в якому Розмаїття є запорукою процвітання та 
розвитку? Відповідь сьогодні дає Україна - основний елемент вільного світу.

Вільне майбутнє створюють люди, які раніше навіть уявити не могли, що 
вони здатні вивозити людей з окупації; давати прихисток тим, хто втратив дім; 
шукати зброю та знаходити кошти для її купівлі, адвокатувати допомогу Україні 
у найвищих кабінетах Брюсселю та Вашингтону. 24 лютого ми всі прокинулися 
волонтер(ками) і сьогодні саме волонтери є основним елементом українського 
громадянського суспільства. 5 грудня, в Міжнародний день волонтера, 
запрошуємо відсвяткувати внесок кожного українця у нашу перемогу.

А перемога обов’язково настане! Сміливі та згуртовані єдиною метою, українці 
вже стали уособленням життєстійкості. Наші меми, гумор, винахідливість, наша 
впертість і вміння брати відповідальність на себе, не чекаючи команд із «центрів 
прийняття рішень» - основні елементи нашої перемоги. Запрошуємо разом 
пошукати й інші, важливі не тільки для перемоги, але й для повоєнного розцвіту 
України.

#UAmatters
Використовуйте цей хештег, коли писатимете про Форум у соціальних мережах. 
Так ви зможете легко відшукати свої дописи і подивитися, що писали інші 
учасники.



09:30 - 10:20 Відкриття, вітальні слова спеціально запрошених гостей

10:20 - 11:00
Ключова промова
“Серце вільного світу: як доля людства вирішується сьогодні в 
Україні”

11:00 - 11:30 Перерва

11:30 - 13:00 Панельна дискусія

“Україна в огні: як громадянське суспільство наближає 
перемогу”

Життєстійкість, сміливість, мужність допомагають нам не лише 
на передовій, а й в тилу, залучаючи допомогу із західних країн, 
налагоджуючи нові зв’язки та партнерства зі стейкхолдерами, 
лідерами думок. Громадянське суспільство всюди! Сьогодні, 
як ніколи, ми бачимо його цінність, ця цінність відчутна 
далеко за межами нашої країни. Які виклики ще попереду для 
громадянського суспільства і як  координувати наші дії з усіма 
партнерами та стейкхолдерами, аби тримати цей фронт, - головні 
питання для дискусії.

Спікери(ки):
Ярослав Грицак, український науковець, історик і публіцист, 
доктор історичних наук, професор Українського Католицького 
Університету (онлайн)
Ахтем Сеітаблаєв, режисер, сценарист, актор театру і кіно
Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій. 
Займається дослідженнями цінностей українського суспільства 
(онлайн)
Мартін Шредер, керівник відділу регіонального розвитку 
Представництва ЄС в Україні
Ірина Федорович, Fight for Rights
Марина Хромих, виконавча директорка Фундації DEJURE
Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини ZMINA
Євгенія Кравчук, заступниця голови депутатської фракції «Слуга 
Народу», українська державна та громадська діячка, політикиня

Модератор:
Андрій Куликов, український журналіст, актор та медіаексперт

13:00 - 14:00 Перерва

Велика зала
#Надихатися



14:00 - 14:40 ВОЛОНТЕРСЬКІ ІСТОРІЇ: ЯК УКРАЇНЦІ ЗМОГЛИ ЦЕ  
   ЗРОБИТИ

Раунд 1

Креативні збори 
Василь Байдак Стендап-комік

Виступи Василя “Комедія спостереження за абсурдом” наразі розкривають майже 
кожну подію та ситуацію в Україні крізь гумор. Його спіч на Форумі буде про 
креативні рішення у волонтерстві. Дізнаємося, як креатив та гумор впливають на 
збори грошей для ЗСУ.
Спитаємо, чи це нормально співати та сміятись, збираючи донати для військових. 
Спойлер - так! Гумористичним туром Василя Байдака було зібрано кошти на ВАК 
апарати для лікарень, автівки та дрони для військових. А ще він рятує кошенят.

www.instagram.com/by_by_duck

Логістичний досвід інтернаціональної гуманітарної місії
Роман Олексенко Представник організації Ukrainian Action в Україні

Роман розповість про 9 місяців за кермом in action.
Більш як 200 000 кілометрів до кордону з Україною вже подолано волонтерами 
організації задля перемоги України.
Команда Ukrainian Action залучила понад 700 донорів та партнерів з Великобританії, 
Польщі, Німеччини та інших країн. З лютого 2022 доставили в Україну 105 пікапів 
та авто швидкої допомоги. Півсотні генераторів для шкіл та лікарень. Тонни 
гуманітарної та медичної допомоги.

www.ukrainianaction.com 

Як побудувати ефективну громадську організацію під час війни
Дмитро Ревнюк Директор громадської організації “Зоопатруль”
Соня Садовська Директорка відділу розвитку та комунікації “Зоопатруля” 

Дмитро та Соня знають як рятувати пухнастиків під обстрілами та без світла. 
Побудувати інноваційний притулок під час війни. Змінити правила зоозахисту та 
відстоювати права чотирилапих українців. І навіть як подарувати авто аби утеплити 
тварин.
Співробітники “Зоопатруля” охоплюють повний цикл порятунку, евакуюють 
зі зруйнованих міст та осель, збирають покинутих та загублених, лікують та 
реабілітують, та знаходять тваринам нову домівку.

www.facebook.com/ZooPatrul.UA 

Як репутація та довіра трансформуються в гроші, допомогу та вплив
Іван Науменко Директор департаменту стратегічних ініціатив фонду “Повернись 
живим”

Іван та його команда вже зуміли трансформувати довіру в 4600 тепловізорів, 514 
автомобілів, 1 байрактар, 3328 квадрокоптерів та багато іншого.
З 2014 року Фонд реалізує мету допомагати Збройним Силам України.
“Повернись живим” є першою благодійною організацією в Україні, яка отримала 
ліцензію на закупівлю та імпорт товарів військового та подвійного призначення.

 www.savelife.in.ua 



Як не мало бути: від проєктів розвитку до гуманітарної допомоги
Сергій Пронкін Голова громадської організації “Нова Дружківка”

Громадська організація “Нова Дружківка” нині налічує понад 90 проведених 
культурно-освітніх заходів. Досвід “Нової Дружківки” має допомогти зрозуміти та 
спланувати, що ми маємо робити після перемоги. Команда реалізовує інформаційні 
кампанії з впровадження інструментів локальної демократії, об’єднує громадські 
простори та жителів сіл і міст Донеччини.

www.newdruzhkivka.com.ua 

Як комунікувати з іноземною публікою
Мар’яна Мокринська Керівниця ініціативи Music Saves UA Всеукраїнської 
асоціації музичних подій

Як потрапити на сторінки Rolling Stone Magazine та Washington Post, займаючись 
музичним волонтерством, розповість Мар’яна Мокринська. Кейси Music Saves UA 
покажуть, як музика береже, лікує і воює зі сцен концертних майданчиків. Та як 
будувати комунікацію з іноземними зірками, як Ед Ширан, наприклад.
Задля гуманітарної допомоги Україні команда музичної асоціації взяла участь у 13 
міжнародних музичних конференціях та отримала підтримку від 24 міжнародних 
фестивалів.

www.uame.org.ua 

Власна історія: як вижити та допомагати в блокадному Маріуполі
Альбертас Тамашаускас Член команди проєкту “ЯМаріуполь” та U-Cycle 
(Асоціація велосипедистів Києва)

Велосипеди, художні виставки та народження дитини в окупації, - саме такий 
власний досвід вклав Альбертас у свій виступ. Він розкаже про інформаційно-
гуманітарну  роботу “ЯМаріуполь” та пояснить як працюють культурно-урбаністичні 
проєкти.
Робота ініціативи “ЯМаріуполь” налічує десятки культурних та спортивних подій, що 
допомогли тисячам дорослих та малих жителів міста.

www.facebook.com/yamariupol 

Локальні партнерства
Алла Новікова Голова правління “Фонду громади Березані”
Вікторія Бальцер Секретар міської ради м. Вознесенськ
Станіслав Чорногор Голова організації “Фонд Розвитку Громади міста 
Краматорськ”

Фонди громад мають багато локальних особливостей. Та їх ефективність -  це 
швидкість роботи на місцях та в осередку своєї громади.
У виступах лунатимуть історії, що навчать бути продуктивним на своїй землі та 
залучати до співпраці “сусідів”-партнерів.
Більше ніж 90% громадських організацій продовжили роботу після початку війни, 
43% з них спромоглися зростити активність.
210 170 тонн гуманітарних вантажів завезли в Україну громадські, благодійні та 
волонтерські організації з початку лютневого вторгнення. Це більш як 10 500 
вантажівок.



14:40 - 15:20 ВОЛОНТЕРСЬКІ ІСТОРІЇ: ЯК УКРАЇНЦІ ЗМОГЛИ ЦЕ  
   ЗРОБИТИ

Раунд 2

Як громадським організаціям взаємодіяти з громадами, 
державними органами, іноземними державами та бізнесом
Катерина Вікторєнкова Керівниця гуманітарного департаменту БФ Сергія 
Притули

“Цей день настав”, - коли Притула оголошує черговий збір, велика частина 
коментарів в мережі - це запитання “а як ви це реалізуєте”. Катя знає, як.
Як адвокатувати потрібні рішення у держорганах, як взаємодіяти з посольствами та 
представниками інших країн, як працювати з бізнесом, та як працювати з лідерами 
думок у воєнний час.
З квітня 2022 зборами Фонду було закуплено 4720+ одиниць військової оптики, 
2984+ дронів, 770+ спец авто та колісної техніки, 9681+ засобів зв’язку, 58+ безпілотної 
літаючої техніки, навчили такмеду 4200+ бійців, передали 7500+ індивідуальних 
аптечок, надали гуманітарну допомогу для 300 000+ осіб. 

www.prytulafoundation.org 

Координація “Благодійного Фронту”: 
практика об’єднання благодійників 
Євген Коляда Голова Координаційного Гуманітарного Центру у Харкові
Богдан Яхно Благодійний фонд “Eventroom”, операційний менеджер 
Координаційного Гуманітарного Центру у Харкові

Іншою назвою цього виступу могла б бути “Як евакуювати 16 000 людей через 
Печенізьку дамбу”.
Євген та Богдан доведуть, що розумний розподіл ресурсів і координація дій в рази 
підвищують ефективність результату. Вони поділяться системою координації, що 
впровадили в Харківській області за підтримки Міністерства з питань реінтеграції. 
Наразі місія координує понад 120 волонтерських організацій.
Тут буде про стратегії та приклади співробітництва благодійних фондів, донорів 
та громадських організацій. Про підготовку пошкоджених будинків до зими, 
надання харчування, засобів гігієни, теплого одягу, дитячого харчування, медичних 
препаратів та інших послуг.

Волонтер - рушійна сила
Ірма Нініашвілі Керівник СпівДія хабу м.Дніпро

Ірма казатиме про людей. Бо люди й людяність - то найцінніший скарб України.
Вражаючі історії волонтерів, що мають суперсилу змінювати життя.
Як представник P2P-платформи (Peer-to-Peer, тобто допомога людина-людині), яка 
ініційована Координаційним штабом з гуманітарних та соціальних питань Офісу 
Президента України, Ірма розповість як з’єднати потреби країни з можливостями 
допомоги. 

www.spivdiia.org.ua



Креативні способи фандрейзингу, що допомогли фонду KOLO 
зібрати 5 000 000 доларів за 9 місяців війни
Євген Ковалевський Ко-фаундер благодійного фонду “КОЛО”

Особливість фонду в тому, що його було створено спільнотою молодих айтішників 
та бізнесу.
У презентації йтиметься про креативні шляхи залучення коштів, коли маєш 
нульовий бюджет на маркетинг. Євген розкаже про кейси ефективного 
фандрейзингу та поділиться техніками напрацювання бази донорів, що регулярно 
роблять внески.
Зусиллями Благодійного фонду “КОЛО” було евакуйовано понад 3500 людей, 
передано 140 транспортних засобів для ЗСУ та територіальних оборон, перевезено 
та передано більше ніж 2300 тонн гуманітарної допомоги.

www.kolo-fund.org 

Локальний фандрейзинг
Жанна Соловйова Голова правління “Фонду громади Житомира”
Олена Данілова Голова правління фонду громади Вінниці “Подільська громада”
Тетяна Шкодівська Проєктна менеджерка фонду громади Херсона “Захист” 

У 2022 році середня пожертва на 1 дорослого українця складає 5870 гривень. Це в 9 
разів більше, ніж минулоріч.
Презентації Жанни, Олени та Тетяни покажуть, як проводити успішні збори коштів 
всередині України, навіщо створювати фонди громади та як мотивувати українців 
робити пожертви. 
Виступи розкриють, як розвинулася та зросла ініціатива локального фандрейзингу. 
Та дадуть відповідь на питання, як довго ми зможемо донатити самі на себе.

8 раз навколо світу
Евеліна Курілець Виконавча директорка фонду Razom for Ukraine
Люба Шипович Віце-президентка фонду Razom for Ukraine
Тарас Репицький Керівник проєкту “Захисники та рятувальники” Razom for 
Ukraine
Віталій Свічинський Керівник госпітального проєкту Razom for Ukraine

64 000 000 доларів зі світу до України.
Команда Razom for Ukraine розкажуть про 8 років волонтерської спільноти. Як, 
починаючи з Революції Гідності, побудували міст від Сполучених Штатів Америки 
до України.
Цей виступ буде про подолання перешкод, важливість мережування, та системи 
міжнародної логістики.
З 2014 року фондом “Разом для України” було залучено понад 150 000 донорів та 
волонтерів.

www.razomforukraine.org

Роби, що можеш; тим, що маєш; там, де ти є!  
Маргарита Січкар Громадська діячка, засновниця благодійного фонду 
“Анімалотерапії Маргарити Ващук”, волонтерка Центру Міжнародних Відносин, 
амбасадорка SaveUA Foundation

У виступі Маргарити будуть практичні поради, як допомагати, знаходячись за тисячі 
кілометрів від України. Сама Маргарита провела майже місяць без зв’язку та в 



підвалі під час лютневої окупації Гостомеля.
З моменту евакуації Маргарита Січкар активно веде волонтерську діяльність, 
підтримує і підбадьорює тисячі українців та використовує свій вплив для 
привернення уваги до потреб України. Вона є Амбасадором Гостомеля та радником 
Голови Військової Адміністрації Гостомеля зі стратегічного розвитку міста.

«Освітній фронт»: стратегії адаптації під час війни
Тетяна Коврига Директорка освітньої фундації GoGlobal
Любов Залюбовська Керівниція освітнього напряму GoGlobal

Поки українські захисники боронять нашу незалежність, державність та національну 
ідентичність, - освітяни мають власний фронт. Він покликаний врятувати наше 
майбутнє у родині цивілізованих і освічених народів світу.
Освітня фундація GoGlobal з 24 лютого стала на підтримку цього фронту. 
Антикризові ініціативи для освітян та школярів. Програми психологічної підтримки 
вчителів. Мотивуючі проєкти для молоді. Онлайн розвивальні та навчальних кемпи 
для тінейджерів. Волонтерські активності з усіх куточків світу.
Але 4 мільйони дітей потребують більшого. Поговоримо, як  представники 
громадського сектору, міжнародні партнери й  українські меценати зможуть 
допомогти українським дітям і підліткам отримати доступ до  якісного навчання. І 
чому від цього залежить майбутнє України після нашої перемоги.

https://globaloffice.org.ua/uk/goglobal/



15:40 - 17:00 1. Працювати, реалізуючи важливі соціальні місії: як 
знайти роботу в недержавному секторі в умовах війни

Воркшоп буде цікавий тим, хто:

 − хоче зрозуміти загалом, що відбувається на ринку праці, 
зокрема в громадському секторі

 − шукає для себе можливості працювати в третьому секторі 
через втрату роботи або хоче змінити поточне місце роботи

Будемо говорити про те, якою є ситуація на ринку праці, і зокрема 
в секторі (яких фахівців/чинь шукають, які роботодавці пропонують 
роботу, які є загальні вимоги до кандидатів/ок), як зрозуміти для 
себе, чи підходить вам конкретний роботодавець чи конкретна 
вакансія, як вирахувати роботодавця-шахрая, та де зараз можна 
шукати вакансії в секторі. 

Спікерка:
Катерина Жученя, проєктна менеджерка кар’єрного порталу 
Happy Monday та агенції з розвитку бренду роботодавця 
Loud&Proud

2. Гори, та  не згорай – гори, щоб бути світлом!

Практичний воркшоп з ментальної безпеки (у напрямку протидії 
професійному емоційному вигоранню).

Поговоримо про посилення спроможності українських активістів_
ок, правозахисників_ць, волонтерів_ок, як протистояти синдрому 
емоційного професійного вигорання, що виник у відповідь на 
емоційні потрясіння, переробіток та фізичне виснаження під час 
війни в Україні, за допомогою освоєння профілактичних технік та 
технік самонормалізації у разі настання ризику.

Спікерка:
Ольга Семенова, експертка та викладачка Міжнародного Інституту 
підвищення кваліфікації, психологиня, тренерка, незалежна 
експертка з роботи персоналу у некомерційних організаціях, 
громадська активістка.

Модераторка:
Олександра Мельник, менеджерка проєктів ЦЕДЕМ

3. Домедична допомога при масивній кровотечі | STOP THE 
BLEED

У середньому від масивної кровотечі людина стікає кров’ю до 
5 хвилин, і від того, чи вмієте ви зупиняти таку кровотечу, може 
залежати чиєсь життя. 

Воркшопи для підвищення спроможностей
громадянського суспільства



На курсі ви: 

 − навчитеся розпізнавати кровотечу, яка становить небезпеку 
для життя

 − навчитеся її зупиняти

Інструктор:
Григорій Мацишин, інструктор “Курсів першої допомоги CAB” 
Всеукраїнської ради реанімації, European Resuscitation Council

4. Як перевірити неприбуткову організацію на 
доброчесність? Корисний досвід бізнесу

Цей семінар буде корисним організаціям, які планують брати 
участь у процесах відновлення та відбудови України, планують 
отримувати фінансування від міжнародних фінансових інституцій 
чи програм, хочуть співпрацювати з українським та міжнародним 
бізнесом. На прикладах українського бізнесу, учасники_ці 
дізнаються:

 − що таке доброчесність та комплаєнс, і яку роль відіграє 
доброчесність діяльності при отриманні інвестицій, 
грантової підтримки чи партнерстві з бізнесом в сучасних 
реаліях?

 − яким неналежним практикам в організації запобігає 
налагоджена система управління ризиками?

 − які існують ефективні інструменти та на що варто звернути 
увагу під час впровадження комплаєнсу? Над чим вже 
сьогодні мають працювати ГО та БФ, аби завтра не було 
пізно?

Спікер:
Павло Верхняцький, член етичного комітету UNIC, Виконавчий 
директор COSA

5. Колаби з продюсерами та режисерами. Не бійтеся 
експериментувати з креативом у своїх проєктах!

Воркшоп для громадських ініціатив, які реалізують власні проєкти 
та шукають медіапідтримки. Для тих, хто перебуває у пошуках 
ефективних колоборацій та нових можливостей, шукає інвестиції, 
партнерства та прагне розширити власний досвід.

На прикладі кейсу “Корисно для кожного” учасники_ці розглянуть 
практичні аспекти взаємодії з креативними індустріями, а 
також зможуть пропрацювати власні ініціативи у форматі живої 
комунікації. Не пропустіть можливість отримати зворотній зв’язок  
для своєї ініціативи та знайти нові можливості для їх розвитку!



Спікерки: 
Іванна Хіцинська, продюсерка та директорка Асоціації 
кіноіндустрії України
Ольга Гібелінда, режисерка та продюсерка, засновниця 
кінокомпанії “Malanka Studios”, членкиня української та 
Європейської кіноакадемії

6. Інформаційні кампанії на 100%
Від подачі заявки до успішної реалізації: фреймворки, 
методики, лайфхаки.

Що врахувати, коли плануєш інформаційну кампанію? Як 
підготувати успішну заявку та ефективно реалізовувати 
комунікаційний компонент проєкту? Розбір кейсів учасників_ць та 
пошук нестандартних рішень. Воркшоп буде особливо корисним 
для представників_ць громадських організацій, які розробляють 
проєкти та готують грантові заявки. 

Учасники_ці розглянуть такі теми: 

 − Комунікаційні цілі інфо-кампаній
 − Цільові аудиторії проєкту. Підходи до визначення цільової 

аудиторії
 − Комунікаційна екосистема проєкту та карта дистрибуції 

контенту
 − Про підхід у виборі інформаційних та медіа-партнерів
 − Індикатори в інформаційних кампаніях. Різниця між output 

та outcome. Основні КPI для інформаційних кампаній в 
digital комунікаціях

Спікерка:
Ольга Малиш, експертка з комунікацій, засновниця 
комунікаційної агенції “Friends of Brand”

7. Розказати свою історію світу: рекомендації для роботи з 
іноземними медіа

Програма воркшопу спиратиметься на досвід Медіацентру 
Україна, створеного у 2022 для роботи з іноземними журналістами_
ками. Учасники_ці отримають практичні рекомендації щодо 
взаємодії з іноземними медіа. Ви дізнаєтеся як організовувати 
прес-події так, аби зацікавити медіа, та як впроваджувати медіа-
кампанії, які матимуть свою ефективність та впливовість.

Спікери:
Василь Самохвалов, співзасновник Медіацентру Україна
Андрій Шевченко, співзасновник Медіацентру Україна

8. Податки на благодійність - платимо чи ні?

Всі, хто збирали гроші на власні картки, допомагаючи ЗСУ та 
наближаючи перемогу - цей практикум для вас.



19,5% податкового звільнення для волонтерів України вже в дії. Що 
потрібно робити, щоб скористатись? Про це ви дізнаєтеся під час 
воркшопу з фахівчинею.

Спікерка:
Юлія Панура, юристка з фінансів та податків Українського 
незалежного центру політичних досліджень.

ОНЛАЙН ВОРКШОП

Воркшоп від рекрутингової агенції Lobby X 
“Ситуація на ринку праці та, зокрема, в 
громадському секторі під час 
повномасштабної війни”

Огляд змін у різних секторах ринку праці, які 
тенденції і прогнози. В першу чергу буде цікаво 

менеджменту громадського сектору, котрі планують розвиток 
організацій, а також молодим спеціалістам_кам, що розглядають 
різні професійні напрямки розвитку.

Доповідач:
Владислав Грезєв, СЕО та засновник платформи з 
працевлаштування та рекрутингової агенції Lobby X.

17:15 - 18:30 Завершення Форуму.

ВОЛОНТЕРСЬКА ПРЕМІЯ - 2022 від ініціативи Євромайдан 
SOS та Центру громадянських свобод

Ведучі:
Вадим Карп’як та Марічка Падалко
Вітальне слово від Олександри Матвійчук, голови правління 
“Центру громадянських свобод”, лауреатів Нобелівської премії 
миру 2022

Запрошені гості для привітання волонтерів:
Святослав Вакарчук, український музикант, лідер гурту “Океан 
Ельзи”
Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно, продюсерка, 
громадська діячка (онлайн)
Руслана, українська співачка, громадська діячка
Тарас Тополя, український музикант, лідер гурту “Антитіла”
Марі Чеба, українська артистка, співачка, авторка пісень
Ахтем Сеітаблаєв, український актор та режисер
Анжеліка Рудницька, українська співачка, громадська діячка
Представники волонтерських ініціатив, що номіновані на Премію 
2022



11:30 - 13:00 ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОНОРСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
    ТА ПРОЄКТАМИ СВОЇХ ПРІОРИТЕТІВ ПО РОБОТІ З  
    ГРОМАДСЬКИМ  СЕКТОРОМ  УКРАЇНИ

Щороку на Форумі громадянського суспільства донори оголошують свої 
програми та пріоритети на найближчий рік. Ці презентації донорських 
організацій та програм — чудова нагода для організацій громадянського 
суспільства отримати інформацію з перших вуст.

HEKS/EPER в Україні
Зузана Брезінова, голова місії 
HEKS/EPER в Україні

Філія організації 
“Людина в біді” в 
Україні

Ганна Мєдвєдєва, менеджерка 
з питань партнерства

CORE Україна
Ліана Хоровицька, виконавча 
директорка

Міжнародний фонд 
“Відродження”

Олександр Сушко, 
виконавчий директор

Проект “Зміцнення 
громадської довіри” 
UCBI III

Еріка Беркенпас, керівниця 
проєкту

Фонд “Партнерство за 
сильну Україну”

Ірина Іванова, регіональна 
директорка офісу по Сходу 
Україні

Програма “Підтримка 
організацій 
громадянського 
суспільства (ОГС) в 
Україні”

Ольга Заярна, координаторка 
партнерств
Рене Кантелберг, керівниця 
команди

“Дім Європи”

Д-р Крістіан Дімер, керівник 
програми “Дім Європи”
Марина Кравченко, 
комунікації “Дім Європи”
Дар’я Костюк, координаторка 
фронт-деску “Дім Європи”



Європейський фонд 
демократії

Наталія Клочун, програмна 
консультантка

Програма ООН із 
відновлення та 
розбудови миру

Марина Денісова, спеціалістка 
з адміністрування малих 
грантів

Програма IREX 
«Український фонд 
швидкого реагування»

Вікторія Климчук-Длугач, 
керівниця програми
Діана Діасамідзе, програмна 
асистентка

ІСАР Єднання
Тетяна Ничипоренко, грантова 
менеджерка ІСАР Єднання

14:00 - 15:20 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ “МОЛОДІЖНА ВАРТА.  
    ЯК МОЛОДІ  ЛЮДИ ПО  ВСІЙ КРАЇНІ СПРИЯЮТЬ  
    СТІЙКОСТІ ТА  ВІДНОВЛЕННЮ  ГРОМАД”

Учасники(ці) розглянуть:
 − Ключові тези та висновки дослідження “Вплив війни на молодь в 

Україні”, що проводилось у партнерстві з Міністерством молоді та 
спорту, ПРООН та Фонду народонаселення ООН

 − Внесок молоді у перемогу
 − Залучення молоді до волонтерського руху і волонтерських проєктів
 − Впровадження програми гуманітарної допомоги із залученням 

молодіжних центрів по всій Україні
 − Як молоді люди допомагають інтеграції внутрішньо-переміщених 

осіб у громади по всій Україні, сприяють соціальній згуртованості та 
національній єдності.

Також учасники_ці зможуть надихнуться вже реалізованими та чинними 
проєктами, що були ініційовані або впроваджені молодими людьми в Україні.

Спікери:
Марина Попатенко, заступниця Міністра молоді та спорту України
Ірина Тулякова,  ідеологиня та керівниця проєкту «Співдія»
Дем’ян Петрик, громадський діяч, проєктний менеджер ГО “Молодіжна 
Платформа”, координатор ініціативи “Діалоги перемоги”
Олена Біланіна, голова Ужгородської молодіжної ради, лауреатка Премії 
Кабінету Міністрів України, координаторка обміну національної програми 
«ВідНОВА:UA» в Ужгороді
Данило Метельський, громадський діяч, керівник напряму «Я Маріуполь. 
Молодь. Західних регіонів» та старший викладач кафедри міжнародних 
відносин Києво-Могилянської Академії 

Зал «Золоті ворота»
#Дізнаватися



Анастасія Драчук, громадська діячка, керівниця проєктів “Будуємо Україну 
Разом - БУР”
Ярослав Жидик, експерт проєкту “Чемпіонат кейсів з відновлення України” 
ГО “CASERS”

Модератор:
Захарій Ткачук, голова громадської організації «Молодіжна Платформа», 
експерт створення та розвитку молодіжних центрів

15:40 - 17:00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ “ЛОКАЛІЗАЦІЯ  
    ГУМАНІТАРНОГО  РЕАГУВАННЯ – РОЛЬ  
    ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Мета обговорення: визначити виклики в гуманітарній системі на місцях 
та запропонувати рішення, які посилять спроможності українських 
громадських організацій та благодійних фондів реагувати на ці виклики.

Про що будемо говорити:
 − Що  заважає українським  місцевим ОГС долучатися до вирішення 

питань в гуманітарній сфері? Як ці перешкоди можна подолати? 
Практичні методи та історії успіху, які можна використати в роботі.

 − Як зробити так, щоб  українські  громадські організації надалі 
залишалися в авангарді гуманітарної діяльності?

 − Як ефективно координувати наші зусилля, в тому числі фінансування 
проєктів?  

 − Як залучити якомога більше стейкхолдерів національного та 
місцевого рівня до вирішення проблем в гуманітарній сфері. 

 − Як посилити стійкість українського громадянського суспільства, 
підтримати його зусилля та перейти від кризового реагування у 
країні до відновлення?

Спікери(ки):
Шахло Рахімова, спеціалістка із гуманітарного реагування,  Управління 
ООН з координації гуманітарних справ (OCHA )
Валерія Татарчук, фундація “Твоя опора”
Іоанна Гарбалінська, спеціалістка із координації гуманітрних програм, Save 
the children
Олексій Зелів’янський, старший спеціаліст з питань ІТ Проекту підтримки 
DIA, ПРООН. 
Олена Іванова, спільна програма ПРООН, ООН-Жінки, ЮНІСЕФ, ЮНФПА 
“Інтеграція гендерно-орієнтованого залучення людей з інвалідністю до 
гуманітарної допомоги в Україні” .
Ганна Мєдвєдєва, менеджерка з питань партнерств організації “Людина в 
біді”

Модераторка:
Оксана Косенко, координаторка проєктів із розвитку громадянського 
суспільства, ПРООН



11:30 - 13:00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ “ВІДНОВЛЮЮЧИ ДОВІРУ: 
ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

 − Чи можливо конвертувати зростання активізму в довіру до 
громадського сектору під час та після війни?

 − Чи існує вікно можливостей для ефективного діалогу 
та партнерства між новими громадськими рухами та 
інституціолізованим громадянським суспільством?

 − Що потрібно зробити вже сьогодні, щоб побудувати сталі 
відносини між громадським сектором, громадянами, владою та 
бізнесом?

Відповіді на ці питання та рецепти сталої довіри для громадського 
сектору шукатимемо під час панельної дискусії Програми 
сприяння громадській активності “Долучайся!” за участі 
експертів_ок, представників_ць влади та українського бізнесу.

Спікери(ки):
Айдер Халілов, старший програмний менеджер Програми 
сприяння громадській активності “Долучайся!”
Кирило Криволап, директор Центру економічного відновлення, 
радник прем’єр-міністра
Олександра Литвиненко, спеціалістка із зв’язків з громадськістю 
MacPaw
Андрій Немировський, голова Львівського Центру волонтерства 
та захисту

Модераторка:
Світлана Колодій, спеціалістка із залучення приватного сектору та 
сталості Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”

14:00 - 15:20 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ “ПЕРЕМОГА НА МІСЦЯХ. ЯК 
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО СПІВПРАЦЮЄ З ОРГАНАМИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ”

Під час дискусії учасники(ці) обговорять такі питання:

 − Чому стійкість та сталість громад є важливою для 
перемоги?

 − Як побудувати взаємовигідну та ефективну співпрацю між 
організаціями громадянського суспільства та місцевим 
самоврядуванням в умовах воєнного стану?

 − Яка спільна діяльність одночасно працює на перемогу та 
допомагає громадам?

Зал для зустрічей
#Обмінюватись досвідом



 − Чи є вже на місцях хороша практика спільнодії 
громадськості та місцевих голів, рад, комунальних установ, 
закладів, підприємств?

 − Що можна зробити громадськості та самоврядуванню 
разом, щоб посилити відновлення?

Спікери(ки):
Микола Різник, голова Опішнянської громади
Федеріка Діспенца, керівниця програми ООН із відновлення та 
розбудови миру
Юрій Бова, голова Тростянецької громади
Наталя Федорович, керівниця проєкту АНТС “Відновлення 
громад”, заступниця Міністра соціальної політики України (2014—
2019)
Віталій Селик, співзасновник волонтерської ініціативи “Сміливі 
відновлювати”
Ольга Омельчук, голова ГО “КоЛеСо”, міський голова Нетішина 
2010-2011 рр.
Віталій Бєлобров, керівник “Офісу інвестицій та розвитку 
експорту” Херсонської обласної державної адміністрації
Михайлина Скорик, заступниця міського голови м. Буча

Модератор:
Олександр Солонтай, виконавчий директор Агенції відновлення 
та розвитку (ГО “АЕР”), керівник програми Інституту Політичної 
Освіти

15:40 - 17:00 ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ “ВОЛОНТЕРСТВО - 
БЛАГОДІЙНИЦТВО - ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА: РІЗНІ 
ІНСТРУМЕНТИ - ОДНА МЕТА”

У ході дискусії учасники(ці) обговорять:

 − Новий вимір та масштаби волонтерського руху в умовах 
повномасштабної війни: український волонтерський рух 
став транснаціональним, які можливості та виклики стали 
актуальними

 − Державна політика щодо підтримки волонтерів, 
волонтерського руху, зокрема, на законодавчому рівні

 − Необхідність розмежування понять “волонтерство”, 
“благодійна допомога”, “гуманітарна допомога” в 
суспільному дискурсі, а також необхідність підтримки 
волонтерства, механізмів роботи з гуманітарною та 
благодійною допомогою на законодавчому рівні

 − Найактуальніші запити від організацій громадянського 
суспільства щодо покращення нормативно-правового 
регулювання та механізмів державної підтримки 
благодійництва та волонтерства в Україні



 − Перспективи системних змін до законодавства, та 
визначення пріоритетів державної політики щодо 
сприяння розвитку волонтерського руху та роботи з 
гуманітарною допомогою в Україні.

Модераторка:

Ярослава Кравченко, телеведуча, волонтерка

Спікери(ки):

Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики України
Роман Грищук, народний депутат України, волонтер
Максим Костецький, юрист, Благодійний фонд “Сергія Притули”
Юлія Ткачук, заступниця директорки програми USAID “Мріємо та 
діємо”, IREX
Анна Бондаренко, керівниця Української волонтерської служби
Максим Лациба, керівник програм розвитку Українського 
незалежного центру політичних досліджень

До уваги волонтерів та організацій, що їх залучають! ЦЕДЕМ 
проводить опитування щодо правових аспектів розвитку 
волонтерського руху в Україні, яке триватиме до 12 грудня 2022 
року. Мета опитування – виявити і конкретизувати проблеми в 
сфері законодавчого регулювання діяльності волонтерів в 
Україні, а також зібрати пропозиції щодо підтримки та розвитку 
волонтерського руху в Україні. Опитування за посиланням 

https://forms.gle/ZF7qtzpYENFvyYNT7.



9:30 - 15:40 Виставка-ярмарок соціальних бізнесів

Трав‘яні чаї 
“Майстерня 
мрії”

Майстерня Мрії - це ароматний карпатський чай. В 
асортименті є 7 видів трав’яних композицій, 6 типів моночаю, 
в т.ч. ферментованого. 50% прибутку з кожної упаковки чаю 
передається на утримання Центру для молоді з ментальними 
порушеннями “Майстерня Мрії”. Всі чаї збираються 
професійними травниками, а композиції складалися ними 
в співпраці з медиками, тому чай підходить для щоденного 
вживання і не має протипоказань.

Соціальна 
мануфактура 
BeeThe (мед)

У медовій майстерні “BeeThe” можна придбати мед 
різнотрав’я, мед з горішками, цукерки з наповнювачем 
Біопротектор+, вкриті бельгійським шоколадом та 
“Апельсинові часточки” в шоколаді, свічки з воску, трав’яний 
чай. Уся продукція виготовлена літніми людьми та ВПО, які 
отримують додаткову фінансову підтримку, завдяки реалізації 
продукції. Крім того, 10% від прибутку перераховується 
Благодійному фонду “Фундація Фенікс”.

Фронт Мед 
(український 
виробник 
натуральних 
солодощів 
та медових 
десертів)

Соціальне підприємство “ФронтМед” - український виробник 
натуральних солодощів та медових десертів:

 − Подарункові набори різної тематики
 − Десерти у подарунок
 − Мед із різноманітними горішками
 − Мед з сухофруктами
 − Лінійка крем-медів
 − Шоколадна лінійка крем-медів
 − Пастила
 − Фріпси
 − Свічки з натуральної вощини
 − Лінійка десертів на щодень

Медова справа заснована воїнами АТО, які об’єдналися 
та створили власний бізнес. Сьогодні “Фронтмени” знову 
повернулися до захисту країни, а “Фронтледі” на економічній 
передовій – виготовляють продукцію, що відкриває серця та 
дозволяє бути поруч, навіть на відстані.

Хол
#Мережуватися



Mamarada 
(вишивка 
логотипа, друк 
на футболках. 
Шопери, 
фартухи з 
вишивкою)

У соціально-відповідальній майстерні з пошиття одягу та 
аксесуарів “Mamarada” створюють екологічно чисті продукти 
багаторазового використання: шопери, фартухи, фірмовий 
одяг та аксесуари. Усі речі виготовлені матусями, які були 
змушені покинути власні домівки.

Ona. natural 
cosmetics

ÓNA - український бренд натуральної косметики, що 
виготовлена вручну з додаванням виключно натуральних 
інгредієнтів преміальної якості. Асортимент бренду 
пропонує:

 − мило ручної роботи з фантастичними ароматами та 
поєднаннями

 − скраби для тіла
 − бальзами для губ
 − баттери для рук та тіла
 − солі, бомбочки та молоко для ванної
 − ефірні олії

Соціальна складова ÓNA - відрахування 50% від чистого 
прибутку Благодійному Фонду “UA Helper”, що допомагає ЗСУ 
автівками, теплими речами та обладнанням.

Соціальний 
проєкт 
“Ми однієї 
крові” (xуді, 
шкарпетки, 
аксесуари)

Соціальний проєкт “Ми однієї крові” за ініціативи ПУМБ 
створює патріотичний мерч, що рятує життя українців: 
худі, бомбери, аксесуари, футболки, шкарпетки, шеврони. 
Половину вартості кожного замовлення ПУМБ перераховує 
громадським організаціям “ДонорUA” та “Агенти крові”. 
Зібрані кошти спрямовуються на забезпечення потреб у 
донорській крові, доставку компонентів крові до гарячих 
точок та закупівлю засобів тактичної медицини для 
українських воїнів. 
Усі предмети мерчу створені та виготовлені тільки 
українськими виробниками – Harvest, Twin Store, Seven 
mountains, OHUENO, Griffon Socks та “Авіація Галичини”. 
До дизайну мерчу долучились українські ілюстратори Sandra 
Ruth, Anastreela, Maliunok та Катерина Пилюшенко, творчість 
якої підтримує віру українців у перемогу. #миоднієїкрові

“Crazy Kaktus” 
(шопери та 
екомішечки)

Соціальне підприємство “CrazyKaktus” створено у 2019 році 
дівчатами переселенками. Команда виготовляє багаторазові 
шопери з вишивкою, еко-торбинки, захисні маски - цим 
самим зберігаючи навколишнє середовище.



Це Крафт 
(крафтова 
сувенірна 
продукція)

Це Крафт - магазин крафтових і локальних продуктів України. 
50% прибутку йдуть на програми благодійного фонду “Це 
Крафт”, який фінансує програми підтримки крафтовиків і 
митців. Усі товари високої якості з натуральних матеріалів і 
української сировини: продукти харчування і напої, ремісничі 
вироби і предмети інтер’єру зі шкіри, вовни, дерева, скла, 
кераміка, товари для краси та здоров’я.

Благодійна 
крамниця 
“DREAM 
SELLERS” 
(лялечки)

Благодійна крамниця “Dream Sellers” реалізує вироби ручної 
роботи зроблені з любов’ю і теплом. Прибуток від продажів 
спрямовується на підтримку передчасно народжених дітей 
України та їх родини до Благодійного фонду “Анна Моя”. У 
крамниці можна придбати текстильні Лялечки з якісних 
та безпечних матеріалів для дітей від 3-х років. Лялечки 
мають зріст 37 см, їхнє волосся можна розчісувати та 
заплітати, ручки та ніжки рухливі, вони можуть самостійно 
стояти та сидіти. Виготовлені майстрами з любов’ю, надією 
і вірою в те, що Лялечка стане вашим найвірнішим другом, 
оберегом щастя і найкрасивішою окрасою вашого дому. 
Замовити можна в Instagram - dream_sellers_charity_shop або  
Facebook - Dream Sellers, @dreamsellerscharityshop.

Виставки:   

LobbyX  - Платформа з працевлаштування та рекрутингова 
агенція. Презентація вакансій та роботодавців у громадському 
секторі

БО “100 відсотків життя. Київський регіон”. Команда 
благодійної організації пропонує Вам організувати 
традиційну локацію здоров’я: тестування на ВІЛ, 
сифіліс, вірусні гепатити В, Г. Будемо навчати 
гостей безпеці сексуальної поведінки та правилам 
профілактики соціально небезпечних захворювань.

Виготовлення світловідбивних брелоків (за підтримки Програми ООН 
із відновлення та розбудови миру)



15:40 - 17:00 ЦУКЕРНЯ: кафе відкриттів і інсайтів

Це формат, який передбачає неформальне спілкування. За кожним столиком 
ви знайдете цікавого співрозмовника чи співрозмовницю, який/яка 
поділиться своїми знаннями та досвідом. Тож, пригощайтеся смаколиком, 
беріть гарний настрій і підходьте, будемо спілкуватися!

   ПОСПІЛКУЄМОСЯ?

1. Олександра Паняк, Truman 
Роль Media Relations у виході західного бізнесу з росії.

2. Антон Семенов, психотерапевт, соціальний психолог, проєкт “Як ти, 
брате?” 
Травматичний досвід та як про нього розмовляти з тим, хто поруч.

3. Святослав СУРМА, БФ “Фонд громад РІДНЯ”  
Як благодійникам залишатися в тонусі, взаємодіючи із волонтерами, 
громадою, донорами та владою!

4. Анастасія Скок, Save Dnipro  
Як захищати своє право на чисте та здорове довкілля в умовах війни?

5. Олена Мельникова та Олег Мазурик,  ГО “Центр соціального аудиту”  
SROI або як ефективно вимірювати соціальний вплив. Кейс “ДивоГра” 
з оцінки імпакту.

6. Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, спеціальний кореспондент 
Інформагентства АрміяInform  
Громадська думка про російсько-українську війну в світі.

7. Вікторія Кулакова, Благодійний фонд та соціальне підприємство “Це 
Крафт”  
Соціальне підприємство як метод вирішення проблем суспільства і 
громад. Приклади 2022 року.

8. Салахова Яна, ГО “Театр змін”  
Театр в громаді: як театр може згуртувати та підтримати вашу 
спільноту у часи війни.

9. Марченко Марина, ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства 
“ЛАДА” 
Материнський компонент у соціальних проектах.

10. Ємець Оксана, Сервіс свідомої підтримки операторів культури YoKu   
“Інституційний краудфандинг у сфері культури”.

11. Ганна Демиденко, Андрій Штефанюк, Наталія Калмикова, 
Ветеранський рух 
Можливості та підтримка громадських об’єднань.

12. Андрій Єременко, “Active Group”  
Трансформація суспільства під впливом внутрішньо переміщених 



осіб.

13. Дмитро Твердохліб, ГО “ДУЇТ”  
Як створити регіональний молодіжний Хаб в умовах війни.

14. Дмитро Бурак, Юнісеф  
Потреби і виклики молоді.

15. Арзи Хайредінова, БФ “Дженерейшн плюс” 
Urgency vs. Sustainability. Як балансувати між швидкими рішеннями та 
сталим розвитком?

16. Микола Попадюк, Данило Метельський ENGin, Програма підвищення 
рівня володіння і практикування розмовної англійської мови/ ГО 
“ЕНДЖІН”  
ENGin: як змінити Україну через силу англійської мови та 
міжкультурних зв’язків.

17. Роман Лелюк, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради  
Громадські хаби - місце, де ідея перетворюється в дію.

18. Ірина Косар, БО “Українська освітня платформа”  
Якісне реагування на гуманітарні потреби. Досвід “Української 
освітньої платформи”.

19. Костянтин Голубятніков, Благодійний фонд «БЛАГОМАЙ»  
Досвід залучення пожертв від копрпорацій з США.



Ось вже одинадцятий рік поспіль Форум розвитку громадянського 
суспільства проводить ІСАР Єднання, українська громадська організація. 

Щороку Форум є підсумком року для організацій громадянського суспільства 
і майданчиком для формування трендів на наступний рік. І навіть в такий 

складний для країни рік ми продовжуємо виконувати свою місію: посилювати  
громадський сектор і надавати йому нові можливості.

Знайти нас можна тут:

Ednannia.ua

facebook.com/isar.ednannia

#UAmatters


