Вступ
Хмільницька районна громадська організація «Право» є стабільною і ефективною
організацією, активно реалізує свою статутну діяльність на регіональному рівні протягом 15
років. ГО «Право» бере участь в міжнародних і національних програмах, пов'язаних із
захистом прав людини, доступу до правосуддя та протидії корупції, є членом громадської
спілки «Мережа правового розвитку».
Основною метою діяльності організації є задоволення та захист соціальних, економічних,
творчих та інших спільних інтересів членів організації, а також проведення громадських
заходів у сферах освіти, екології, культури та мистецтва.
Основними завданнями ГО «Право» є:
− формування дієвої комунікації між громадою, громадськими, комерційними і
владними інституціями різних рівнів і безпосередньо членами громади;
− сприяння в побудові в Україні демократичної правової держави, заснованої на
принципах забезпечення прав людини;
− сприяння протидії корупції та здійснення контролю за діяльністю органів влади.
За період діяльності організація накопичила практичний і експертний потенціал в сферах:
− розвитку територіальних громад,
− протидії корупції та
− захисту прав людини.
По кожному з напрямків сформований перелік послуг, які організація надає громадянам,
організаціям, об'єднаним територіальним громадам, органам державної влади і місцевого
самоврядування. Кожний з існуючих напрямків реалізує експерт - член організації ГО
«Право». Організація щорічно публікує на своєму сайті публічні звіти про участь в реалізації
програм національного і регіонального рівнів.
Мета стратегічного планування: Розробити стратегічний план на 2021-2023 рр. і операційний
план на 2021 рік, а також сформувати смислові основи для Положення про резервний фонд.
Ключове питання сесії: Що ми, як команда, можемо зробити для розвитку нашої організації і
реалізації професійних трендів?
Завдання:
●
●
●
●
●
●

оцінити внутрішнє і зовнішнє середовище організації,
розробити місію і практичне бачення,
виявити основні перешкоди, що стоять на шляху розвитку організації,
розробити стратегічні напрями,
сформувати стратегічний план на 2021-2023 рр. і операційний план на 2021 року
розробити основні елементи Положення про резервний фонд.

Розробка стратегічного плану здійснювалася протягом трьох днів за участю зовнішнього
фасилітатора. Не всі завдання, поставлені в програмі, були досягнуті, що обумовлено
бажанням команди розглянути найбільш актуальні питання на глибинному рівні. Питання, які
не були розібрані, необхідно винести на окрему сесію, а це розробка місії, розкриття
цінностей організації, визначення функцій організації, перспективи змін, до яких прагне
організація та інші питання. Раніше стратегічні плани розроблялися організацією власними
силами.

Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації
SWOT-аналіз. За результатами SWOT-аналізу, проведеного командою самостійно, були
визначені сильні і слабкі сторони організації, виявлені потенційні можливості у внутрішньому
і зовнішньому середовищі, спрогнозовані загрози, які виходять від стейкхолдерів і
міжнародних партнерів. Див. SWOT-аналіз.
До сильних сторін організації можна сміливо відносити накопичений високий експертний
потенціал. Це демонструє одне з важливих досягнень, в якому ГО «Право» може з повним
правом позиціонувати себе, як експертно-аналітичний центр. Слід зазначити, що на
сьогоднішній день відзначається дефіцит кадрів в аналітичній, експертній та моніторинговій
сферах. Крім володіння навичками та інструментами аналітичної та дослідницької роботи,
необхідні кадри, що володіють природною схильністю до даної діяльності. З розвитком
експертно-аналітичного напряму перед організацією відкриваються нові або додаткові
можливості, які можуть стати стрижнем діяльності, що дозволить сконцентруватися на
основній професійної компетенції і відмовитися від тих елементів роботи, які організація,
можливо, традиційно зберігає. З огляду на цей аспект, слід вивчити можливості створення
експертно-аналітичного центру з точки зору потреб на місцевому та регіональному рівнях,
створення партнерських проектів з іншими дослідницькими центрами, а також фінансового
забезпечення в рамках районного та обласного бюджетів, національних і міжнародних
програм.
На сьогоднішній день ГО «Право» затвердила свою експертність в наступних сферах:
−
−
−
−
−
−
−

публічні закупівлі,
антикорупційна експертиза,
громадська експертиза,
доступ до публічної інформації,
регуляторна політика,
розробка та реалізація програм для органів місцевого самоврядування,
розробка проектів і грантових заявок.

У зв'язку з цим, можливо, в майбутньому виникне необхідність в розробці концепції
ребрендингу і нового позиціонування ГО «Право».
У слабких сторонах ГО «Право» відбилася, в основному, потреба в організаційному
розвитку, яке включає в себе питання управління командою і діяльністю організації,
внутрішні процеси та процедури, створення чіткої структури, якість внутрішніх комунікацій і
розподілу ролей. Також проявилися потреби в розробці комунікаційної стратегії і стратегії
фандрейзингу. Слід зазначити, що якісне функціонування організації безпосередньо
пов'язане з основними напрямками діяльності та їх цілями. Залежно від них вибудовуються:
− структура організації та внутрішні комунікації,
− взаємодія зі стейкхолдерами - розуміння своїх цільових аудиторій і зацікавлених
сторін і їх ресурсів,
− зовнішні комунікації та позиціонування - розуміння фокуса і масштабу охоплення
цільових груп,
− підбір необхідних кадрів і розподіл ролей і т.д .
Отже, питання управління, внутрішнього взаємодії, позиціонування, стратегічних комунікацій
та фандрейзингу завжди зберігають свою актуальність і потребують постійної уваги. Питанню
організаційного розвитку буде приділено окрему увагу в частині аналізу матеріалів,
отриманих в ході стратегічного планування.

Питання неготовності до зовнішнього і міжнародного аудиту відбивається на позиціонуванні
організації, її іміджі і можливостях. Отже, необхідно знайти необхідні ресурси, щоб це
завдання вирішити позитивно.
Можливості організації ГО «Право» команда розглядає в таких аспектах:
− розвиток організації за рахунок залучення нових членів і підвищення компетентності
основного складу за рахунок системної практики та участі в навчальних програмах;
− розширенні, поглибленні співпраці з органами державної влади та місцевого
самоврядування, включаючи надання послуг на платній основі і участь в конкурсах
для ГО;
− досягненні необхідного рівня організаційного розвитку з підтвердженою оцінкою і
сертифікацією;
− розвитку підприємницької діяльності та участі в банківських програмах для
створення резервного фонду і досягнення фінансової стабільності.
Загрози для діяльності і існування організації лежать в площині відносин із зовнішніми
зацікавленими сторонами. В SWOT-аналізі відображені ті ситуації, на які ГО «Право» не може
надати свого впливу, але при необхідності здатна прийняти альтернативні рішення.
При оцінці загроз рекомендується звернутися до сильних сторін організації та оцінити їх з
позиції того, що буде їх достатньо для того, щоб їм запобігти.
Наприклад, одна з загроз пов'язана з тим, що навчальні програми, що забезпечують
підвищення кваліфікації членів команди, можуть стати платними. До цього ж ряду
відносяться втрата офісу і скорочення грантових програм. Дані загрози безпосередньо
пов'язані з нестабільним фінансовим становищем організації. Отже, концентрація на
завданнях по досягненню фінансової стійкості дозволить уникнути ризиків, відкрити нові
можливості і досягти більш високого якісного рівня, а саме: брати участь в платних
навчальних програмах кращих українських і зарубіжних шкіл, зняти кращий офіс, отримати
незалежність від донорів і т.д.
Питання безпеки членів команди і взаємодії з новообраною владою, потенційно здатної
чинити негативний вплив необхідно розглядати окремо і заздалегідь розробляти алгоритми
дій при виникненні нештатної ситуації.
Короткі висновки:
1. Продумані напрямки діяльності здатні зумовити подальший розвиток ГО «Право» на
ринку експертних та аналітичних послуг. Професійна компетентність членів команди
дозволяє зайняти організації гідне місце в ньому, особливо, якщо врахувати, що в
регіональному зрізі організацій з високим експертним і аналітичним потенціалом не
так вже й багато.
2. Успішне позиціонування, побудоване на сильних сторонах, дозволить більшою мірою
сфокусуватися на тому професійному спектрі, в якому команда відчуває себе
найбільш впевнено. У зв'язку з цим, стане зрозумілою необхідність залучення нових
членів і залучення нових компетентних кадрів на системній основі. Залежно від
позиціонування будуть сформовані стратегічні комунікації.
3. Зміцнення організації є одним з важливих супутніх напрямків діяльності, яке має
постійно бути в полі зору лідерів організації. До важливих елементів стійкості
організації можна віднести системне командоутворення, а також вирощування нових
лідерів.

4. Загрози організації можуть бути подолані при досягненні фінансової незалежності
організації та переосмисленні підходів до надання послуг. Здійснення
підприємницької діяльності може відкрити нові можливості і збільшити інтерес до
послуг з боку тих стейкхолдерів, які ще не потрапили в поле зору організації.
* Даний розділ побудований на SWOT-аналізі, який був здійснений командою раніше і
самостійно.
Зріз поточної ситуації. Поточна ситуація в організації була розглянута з 4 аспектів, це:





цінності і традиції,
сильні сторони і потенціал,
найкращі практики,
ресурси.

Цінності і традиції. Даний аспект дозволяє побачити ціннісну основу роботи команди, яка
прагне до досягнення загальних цілей, і зрозуміти:




наскільки близькими є погляди різних членів на колектив і його діяльність,
наскільки ці цінності здатні об'єднати членів ГО «Право»,
наскільки глибоко опрацьовані і осмислені командні цінності і використовуються чи
вони як інструмент управління і взаємодії.

До категорії цінності можна віднести такі поняття, як дружба, доброзичливість, довіру,
щирість, взаємодопомога, згуртованість. Якщо дані цінності розглядати в якості основи для
розробки практичного бачення, то для цієї мети даного набору буде досить. Але в
подальшому необхідно розширити спектр цінностей і розкрити зміст кожного поняття
детально і далі використовувати як інструмент по згуртуванню організації.
В даному розділі, поряд з цінностями, розглядалися також принципи. Не завжди в командах
відрізняють цінності і принципи, але в даному випадку розподіл понять на дві категорії
дозволяє побачити на чому формується командну взаємодію і що лежить в основі діяльності.
Отже, перед нами принципи, які команда застосовує при здійсненні діяльності: допомагати
всім, хто звертається, обов'язковість надання допомоги, законослухняність, гендерна
рівність, відкритість, неприйняття корупції, професіоналізм команди, висока якість
роботи кожного і товариська атмосфера. У широкому розумінні, принципи є орієнтирами,
за якими організація звіряє повсякденну діяльність з проголошеними високими сенсами
свого існування. Це дозволяє їй не відриватися від початкових ідей, що спонукали
однодумців об'єднатися в громадську організацію. Як показує практика, з часом принципи
можуть втрачати свою актуальність і замінюватися на нові. Це може пов'язано зі зміною
курсу, зміною діяльності, змінами зовнішнього середовища або світоглядних позицій
команди.
До традицій були віднесені святкування днів народжень членів організації та свят. Традиції є
важливим компонентом корпоративної культури, тому над їх формуванням потрібно
продовжувати працювати і креативність, як властиве команді якість, тут може бути вкрай
корисним.
Сильні сторони і потенціал. На даному етапі розвитку сильні сторони і потенціал організації
знаходять вираз в таких ознаках:


високому рівні експертності:
грамотності, професіоналізмі;

досвід,

експертному

потенціалі,

юридичній




відчутних професійних досягненнях: великій кількості успішних проектів, авторитеті і
високій репутації організації, авторитеті у громади;
інституціональному впливі: реальний вплив на діяльність влади, впевненості в
своєму призначенні, мотивації, гнучкості та готовності до змін, розвитку та
співробітництві.

Найкращі практики організації.Традиційними підходами до практики, що склалися за роки
існування організації, стали: дієвість, інноваційність, експертність і залучення різних
стейкхолдерів в процеси розвитку, освіти і просвіти. У контексті даного судження, існуючі
практики можна умовно розділити на три категорії, представлених нижче.
Дієві практики: реальна діяльність, велика кількість успішних проектів, в числі яких - внесок
в привабливість курорту для туризму, первинна безоплатна правова допомога, просвіта в
сфері прав людини, контроль за діяльністю влади.
Інноваційні практики та експертність: розробка нової стратегії міста, аналіз стратегії,
участь в розробці і вплив на якість нормативно-правових актів та програм місцевих органів
влади.
Освітні практики: навчання представників громадських організацій та органів влади,
активістів, Школа порозуміння.
Ресурси організації можна в основному віднести до нематеріальних. Серед них можна
виділити внутрішні і зовнішні.
До внутрішніх ресурсів належать члени організації і людські ресурси, згуртована команда і
дружні відносини в команді, інтелектуальні продукти (методичне забезпечення).
До зовнішніх ресурсів - підтримка жителів громади, параюристів, партнерські організації,
репутація у донорів, співпраця.
Матеріальні ресурси: офіс, оргтехніка.

Короткі висновки:
1. Команда ГО «Право» пишається своїм високим експертним потенціалом і дієвими
практиками, які, безумовно, будучи сильними сторонами, дозволили сформувати
авторитет організації на всіх рівнях присутності.
2. Можна припустити, що цінності організації формувалися природно - в процесі спільної
діяльності, але не виносилися на загальне обговорення і не використовувалися, як
інструмент внутрішньої взаємодії і управління командою.
3. Зростанню матеріальних активів слід приділити особливу увагу. Їх брак може
відображатися на ефективності роботи команди.
Практичне бачення
Практичне бачення, розроблене в рамках партисипативного стратегічного планування,
дозволяє окреслити перспективи і визначити нові змісти розвитку організації. Відмінність
практичного бачення від базового полягає в тому, що воно охоплює короткострокові
перспективи і відповідає на актуальні питання, що стоять перед організацією. У базовому
баченні відбивається суть змін, яким організація сприятиме своєю діяльністю, щоб досягти
бажаного майбутнього. На даному етапі життєвого циклу організації було важливо
осмислити практичні кроки, які команда збирається здійснити для розвитку ГО «Право» та
реалізації професійних трендів. Для кращого осмислення практичного бачення окремі його
пункти були узагальнені в більш широкі кластери.
№
Кластер
1. Прагнення до інституціонального
розвитку організації






2.

3.

4.

Організаційний розвиток як
комплекс заходів, що забезпечують
внутрішню цілісність і досягнення
зовнішньої дієвості
Зміцнення і розвиток іміджу
організації за рахунок реалізації
проектів, видимих і відчутних для
громади
Досягнення фінансової стабільності
традиційними способами, а також з
використанням нових інструментів
доступних для ГО




Елемент бачення
Розвиток партнерства на регіональному,
національному та міжнародному рівнях
Підвищення інституційної впливу в регіоні
Створення мережі представників ГО
«Право»
Створення просвітницьких послуг та їх
просування
Чітке структурування напрямків діяльності
Системна робота з будівництва команди

 Альтернативні проекти, спрямовані на
видимість і впізнаваність організації
 Створення іміджу організації
 Надання платних послуг (ведення
підприємницької діяльності)
 Забезпечення фінансової стабільності
 Розвиток матеріально-технічної бази
організації

Групування елементів практичного бачення в більші кластери здійснювалася за принципом
гармонізованого об'єднання окремих частин в одне ціле з співзвучними сенсами, які
безпосередньо пов'язані з одним і тим же явищем, очікуванням, потребою і здатні
доповнювати один одного. Деякі елементи можна віднести в різні блоки, але від цього

картина істотно не зміниться, з урахуванням того, кожен елемент практичного бачення буде
розглядатись окремо. Важливо взяти до уваги, що поряд із загальними цілями організації
існують очікування команди в цілому і персональні очікування, на які необхідно буде
відреагувати.
Кластер 1. Прагнення до інституціонального розвитку організації
№ Елемент практичного бачення
1. Розвиток партнерства на
регіональному,
національному та
міжнародному рівнях

2.

Підвищення інституційного
впливу в регіоні

•
•
•
•
•
•
•

3.

Створення мережі
представників ГО «Право»

•
•
•
•
•

4.

Створення просвітницьких
послуг та їх просування

•
•
•
•

Зміст
щорічний форум громадських організацій
налагодження співпраці з міжнародними
партнерами
відомі на всю Україну
згуртованість громадських організацій Хмільницької
міської ОТГ
експертиза всіх нормативних документів ОТГ
вплив на формування місцевої та регіональної
політик
консультування органів місцевої влади за їх
ініціативою
тридцять активних членів ГО «Право»
мережева розгалуженість (мережевість) - філії,
представники
розширення мережі ГО «Право»
ресурсний центр для ГО, малих і середніх
підприємств
представники ГО «Право» (параюристів) у всіх
населених пунктах ОТГ
реально діюча мережа волонтерів
різнопланові просвітницькі заходи, заплановані на
рік вперед
просвітницька робота за державним замовленням
відкриття правничої школи

Розвиток партнерства на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Інституційний розвиток організації досягається за рахунок різних складових. Серед них організаційний потенціал, професійний рівень ідейних натхненників і їх особисті якості,
здорова внутрішня взаємодія, авторитет, ресурси і т.д. Потреба в інституціональному впливі
виникає на етапі, коли організація виростає зі звичних рамок своєї діяльності і починає
прагнути до визнання її особливої ролі, здатної об'єднувати різні сили і впливати на соціальні
зміни.
Виходячи зі змісту даного кластера, ГО «Право» бачить свою системоутворюючу роль в
громадському секторі Хмільницької міської ОТГ та Хмільницького району, як майданчика,
який може сприяти об'єднанню і розвитку громадських організацій району та області,
побудови тісних зв'язків з міжнародними партнерами.
Підвищення інституційного впливу в регіоні. Співпраця з органами місцевої влади - це
наступна складова інституціонального впливу на формування місцевої і регіональної
політики. Участь в розробці нормативно-правових актів, місцевих програм розвитку сприяє
підвищенню їх якості та відповідності національним стандартам і міжнародним тенденціям.
Відповідно, зростає професійний авторитет організації, затребуваність в її послугах та вплив

на роботу місцевих органів влади і проведеної ними політики. Даний досвід необхідно
презентувати на публічних майданчиках і сприяти його поширенню.
Створення мережі представників ГО «Право». Розвинена мережа представників ГО
«Право» - параюристів, правових консультантів є ще однією зі складових, завдяки якій
може формуватися інституційний вплив організації на місцевому рівні. Слід зазначити, що
створення мережі і надання їй стійкості може стати дієвим інструментом змін в Хмільницькій
міській ОТГ. Це дозволить робити істотний вплив на громаду знизу до верху і згодом зробити
видимими результати своєї діяльності. Для досягнення видимості результатів необхідно
своєчасно закласти систему оцінки, що дозволить здійснити якісний моніторинг та визначити
рівень інституційного впливу. Отримані результати - це теж ресурс, який необхідно
використовувати.
Створення ресурсного центру для ГО, малих і середніх підприємств - це, на наш погляд,
окремий проект, що вимагає окремої стратегії і концепції, яка повинна будуватися з
урахуванням потреб цільових аудиторій.
Створення просвітницьких послуг та їх просування. Просвіта - це ядро інституційного
впливу, що сприяє усвідомленню нових змістів і формування нового суспільного бачення.
Просвітницька діяльність, як правило, є одним з важливих елементів роботи громадських
організацій. Для монетизації просвітницьких послуг необхідно продумати маркетингову
концепцію, в якій слід врахувати цільові аудиторії і їх платоспроможність, потреба в послугах,
які може надати організація, а також сформувати пакет послуг і вибрати необхідні канали
комунікації, які будуть здатні донести до цільових аудиторій важливі меседжі, або викликати
потребу в таких послугах.
Кластер 2. Організаційний розвиток як комплекс заходів, що забезпечують внутрішню
цілісність і досягнення зовнішньої дієвості

№
Елемент практичного бачення
1. Чітке структурування напрямків
діяльності

2.

Системна робота з будівництва
команди

•
•
•
•
•

Зміст
різні напрямки, очолювані керівниками
структуризація громадської організації за
напрямами
сайт креативний і зручний
високий рівень продуктивності команди
спільна організація заходів здорового
способу життя в ГО «Право»

Чітке структурування напрямків діяльності. Організації з великим досвідом роботи на
певному етапі свого розвитку відчувають необхідність у створенні чіткої структури або в її
перегляді, виробленні чітких напрямків діяльності та закріпленні відповідальних за кожним з
напрямків. Також, чим старшою стає організація, тим частіше виникає потреба в створенні
внутрішніх інструкцій, етичного кодексу і так далі. Як правило, на ранніх етапах розвитку,
коли команду охоплює нестримний ентузіазм, всі доступні напрямки охоплюються всіма
одночасно і, з часом, коли спадає запал, стає все складніше розібрати на складові частини
діяльність організації. Структурування іноді відбувається болісно, але цей процес пройти
необхідно, щоб внести ясність і визначеність в усталену практику, а також розподілити
відповідальність між членами організації. Ігнорування цього явища може призвести до
вигорання і ослаблення команди. Можливо, що за результатами даного стратегічного плану,
в якому зроблена спроба виділити самостійні напрямки діяльності, виникне така структура,

яка буде відповідати цілям і задачам організації, допоможе розподілити ролі і розділити
відповідальність.
Системна робота з будівництва команди. Цінності - це основа об'єднання людей, але без
роботи над ними, без застосування їх в повсякденній практиці, вони залишаються
декларативними символами. У розділі, в якому була зроблена спроба зрізу поточної ситуації,
були позначені певні цінності, якими керується команда, і на них варто звернути увагу.
У контексті будівництва команди, одним з призначень місії є залучення в організацію
потрібних людей і відмова від тих, хто не поділяє існуючу філософію. Тому робота над місією
і цінностями повинна бути завжди в пріоритеті.
Другий елемент - це створення майданчика для обміну думками з актуальних питань
розвитку організації і взаємодії команди.
Третій важливий елемент командоутворення - це навички:
•
•

ненасильницької комунікації,
управління неурядовими організаціями і т.д.

Четвертий елемент - формування традицій вшанування та проведення командоутворюючих
заходів.
П'ятий елемент - продумана система мотивації, яка здатна підтримувати команду в тонусі,
запобігати вигоранню і переманювання цінних членів організації в інші організації і проекти.
В техніках командоутворення можна знайти інші алгоритми, але даний підхід апробований в
організаціях і компаніях, реалістичний і при застосуванні дає позитивні результати.
Кластер 3. Зміцнення і розвиток іміджу організації за рахунок реалізації проектів, видимих
і відчутних для громади
№
1.

2.

Елемент
практичного бачення
Альтернативні проекти,
спрямовані на видимість і
впізнаваність організації
Створення іміджу організації

Зміст
•
•
•
•
•
•
•
•

визнання дієвості та корисності послуг
велосипедна інфраструктура завдяки нам
зелене місто завдяки нам
престижність приналежності до ГО «Право»
нагородження ГО «Право» на рівні держави
трансформація ворогів (вони на нашому боці)
представництво в органах управління громадою
Вивіска, банер - «ГО « Право»- ваш вибір!»

Альтернативні проекти, спрямовані на видимість і впізнаваність організації. Даний
елемент бачення вимагає окремого обговорення. Альтернативні проекти, які дозволяють
покращити видимість організації, повинні вписуватися в змістовні концепти ГО «Право».
Якщо брати до уваги проекти, пов'язані з благоустроєм, то експертний рівень команди
дозволяє приймати в них участь на стадії документальної розробки, ініціації програм,
допомоги організаціям в підготовці проекту для бюджету участі. Інші формати участі
вимагають інноваційних підходів. Якщо ж команда ставить перед собою мету брати участь в
політичних процесах і просувати своїх лідерів до місцевих органів влади, то необхідно
подумати наскільки майданчик ГО «Право» підходить для цього.
Створення іміджу організації. Побудова іміджу організації - це також окрема стратегія, яка
починається з наповнення бренду і пошуку інструментів просування.

Для успішної реалізації стратегії іміджу необхідно:




опрацювати поняття: бренд організації, персональний бренд лідера, імідж,
соціальний імідж;
сформувати розуміння законів побудови корпоративного іміджу організації у
внутрішньому і зовнішньому середовищі;
опанувати стратегічні підходи і практичні навички побудови іміджу.

Кластер 4. Досягнення фінансової стабільності традиційними способами, а також з
використанням нових інструментів доступних для ГО
№
Елемент практичного бачення
1. Надання платних послуг (ведення
підприємницької діяльності)

2.

Забезпечення фінансової
стабільності

3.

Розвиток матеріально-технічної
бази організації

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зміст
оплата послуг, наданих органам влади
платні послуги
виконання повноважень, делегованих
органами місцевого самоврядування
річний бюджет не менше $ 1 млн.
стійке фінансове забезпечення
використання всіх джерел фінансування
просторий офіс
кожен член ГО «Право» має сучасну
цифрову техніку
розширити асортимент оргтехніки
великий світлий офіс
збільшення офісного приміщення

Фінансова стабільність є одним із слабких місць громадських організацій. На сьогоднішній,
надана законна можливість здійснення ГО підприємницької діяльності, використовується
вкрай рідко. Страх втратити дух і сенси суспільної діяльності на догоду комерції стоїть на
порядку денному у більшості громадських організацій. Питання, які виникають у зв'язку з
цим, можуть звучати так:
1) чи здатна організація запропонувати такі ідеї або теми, які можуть бути в зоні
системних інтересів донорських організацій?
2) які види послуг можуть бути постійно затребуваними органами влади?
3) як монетизувати просвітницькі послуги?
4) якими можуть бути спільні проекти з органами влади і що це дасть?
5) яким може бути соціальне підприємництво для ГО «Право»?
6) якими послугами і проектами можна зацікавити бізнес-структури?
7) як вибудувати відносини з усіма донорами і не перетворитися в кишенькову
організацію?
Слід взяти до уваги наступні моменти:
•
•
•

світ змінюється - бізнес все більше прагне стати соціальним, а ГО освоюють
інструменти бізнесу і маркетингу;
в певних сенсах, необхідно розрізняти підходи благодійних організацій та організацій,
які формують громадянське суспільство. ГО - не благодійна організація;
фінансове становище впливає на психологічний клімат в організації, а також на якість
умов праці, його ефективність і результативність.

Короткі висновки:

1. Практичне бачення можна умовно об'єднати в чотири основні кластери, які
відображають бажання команди володіти інституціональним впливом на
регіональному рівні, досягти організаційної стійкості, надати нового імпульсу розвитку
організації і освоїти альтернативні методи, що сприяють видимості діяльності
організації, зростання її авторитету і іміджу, а також досягти фінансової стабільності і
незалежності.
2. Змістовне наповнення діяльності в основному відображені в Кластері 1, що зачіпають
інституційний вплив. Інші елементи в більшій мірі присвячені питанням
організаційного устрою, управління і фінансування. Дані питання є важливими для
членів команди і тому вони приділили їм окрему увагу.
3. У практичному баченні команда ГО «Право» визначила основні орієнтири, до яких
вона має намір просуватися протягом найближчих півтора років - 2020-2022 рр.
Основні суперечності
Даний етап стратегічного планування виявляє основні перешкоди, що стоять на шляху до
досягнення практичного бачення. Він є одним з найскладніших, тому що розкриває
проблемні пласти, які мають властивість нашаровуватися роками. Структурні і сенсові
нестиковки часто породжують в організації нерозуміння і негативно впливають на діяльність
організації. Операційними рішеннями не завжди вдається вирішити складні ситуації, їх
частіше замовчують, відкладають на більш пізні терміни і, як правило, до них не
повертаються, поки назріваюча проблема не досягає фази конфлікту. З огляду на те, що
м.Хмільник є відносно невеликим населеним пунктом, то репутація організації є однією з
головних цінностей, на якій можуть відбитися робочі процеси, які супроводжує навіть
невелике внутрішнє напруження. Отже, людський фактор відіграє значну роль у формуванні
соціального іміджу ГО «Право». У таких випадках потрібне глибинне опрацювання цінностей
на особистому рівні і в команді. Таким чином ми бачимо, що як організаційний розвиток, так
і змістовна частина діяльності є головними факторами успішного розвитку організації і її
іміджу. Увага цьому була достатньо приділена в ході стратегічного планування і в попередніх
розділах даного документа.
Основні суперечності можуть бути пов'язані з віком організації, системою управління,
системою внутрішньої і зовнішньої взаємодії, реальним впливом місії і цінностей, змістом
стратегічних напрямків, зовнішніми умовами. В рамках стратегічної сесії командою були
виявлені основні перешкоди на шляху розвитку організації, а також була здійснена градація
протиріч - від гострих до тих, що будуть вирішуватися послідовно.
Спіраль протиріч. У спіралі протиріч був визначений порядок виявлених проблемних точок,
що дозволило прояснити кореневі причини та умови їх виникнення. Отже,
1) невідомо куди йдемо і для чого;
2) з одного боку недостатньо залучаються члени організації до планування, з іншого пасивне ставлення членів організації до її діяльності;
3) немає конкретного уявлення скільки необхідно коштів на здійснення діяльності;
4) не замислювалися про надання платних послуг, не формували пропозиції і не
пропонували їх споживачам;
5) недостатньо працюємо над іміджем і комунікаціями;
6) не до кінця продумана філософія роботи з жителями сільської місцевості.
Слід відразу взяти до уваги, що основним перешкодам, як було виділено командою, є
перший пункт даного списку - «невідомо куди йдемо і для чого».

Протиріччя
Невідомо куди йдемо і
для чого

•
•
•
•
•
•

Зміст
немає бажаючих взяти на себе відповідальність за
напрямки діяльності
низька мотивація
конфлікт в середині ГО
зайнятість і домашні справи
немає самодисципліни
члени ГО недостатньо мотивовані до змін у відносинах в
команді

Дане протиріччя є одним з найбільш поширених для більшості організацій, незалежно від
форми власності, які здійснюють свою діяльність більше 10 років і не приділяють достатньої
уваги розробці стратегії. Як правило, громадські організації, визначивши свої основні
напрямки діяльності і виробивши критерії, йдуть по шляху природного розвитку. Згодом
втрачаються сенси об'єднання і виникають питання, безпосередньо зазначені в даному
протиріччі: куди йдемо і для чого? Причинами виникнення даного протиріччя
МОЖУТЬ БУТИ:
•

ігнорування питань управління: не визначається стадія розвитку організації і перелік
необхідних дій для того, щоб не застрягти на даній стадії і не потрапити в управлінські
пастки; недостатнє володіння навичками управління неурядовою організацією;

•

неувага до питань лідерства: громадська організація більшою мірою захищена від
проблем узурпації влади одним лідером, але таке теж трапляється. Також на розвитку
можуть негативно відбитися патерналістські очікування команди. Невиправдані
очікування часто призводять до розчарування і народження конфліктів. Членство в
громадській організації має формувати повне прийняття особистої відповідальності і
тільки в здоровому і зрілому стані команда буде функціональна і дієва. Слід також
звернути увагу на відомий фактор, що громадська організація, за своєю природою,
повинна вирощувати лідерів не тільки в зовнішньому середовищі, а й у внутрішньому.
Також важливим фактором розвитку організації є розподіл лідерських функцій
всередині команди. В цьому випадку, необхідно проаналізувати потреби і можливості
кожного члена команди і визначити кожному ту роль, в якій він буде компетентний
або з часом зможе наростити свій професійний багаж, і в якій він буде відчувати себе
комфортно і досить вільним у діях. Такий підхід буде сприяти більшому залученню
членів організації в діяльність, підвищенню мотивації та самодисципліни.

•

недостатньо опрацьовані сенсові конструкції існування організації, а це місія,
бачення, цінності і благородна мета. Цьому питанню необхідно приділити окрему
увагу в рамках розробки базової стратегії. Сформовані сенсові конструкції дадуть
відповіді, поставлені в даному протиріччі: куди йдемо і для чого?

Протиріччя
З одного боку недостатньо
залучаються члени організації до
планування, з іншого - пасивне
ставлення членів організації до її
діяльності

Зміст
•
•
•
•

немає плану
план
планування
не сплановані діяльність і кроки для
досягнення результату
• не ставилася раніше [завдання планувати?],
як необхідність

Питання планування є ключовим в послідовному розвитку організації. Поряд з цим, існує
думка про те, що не у всіх випадках потрібні стратегія і планування. Дотримуючись принципів
прозорості, підзвітності та публічності діяльності, кожна громадська організація прагне до
довіри з боку суспільства і стейкхолдерів, і тому чіткість і логічність її дій будуть тільки
підсилювати її позиції і прискорювати прийняття в соціальному просторі, а також в колі
потенційних донорів. Таким чином, планування забезпечує як внутрішню гармонію команди,
так і є елементом іміджу організації. Планування діяльності також сприяє правильному
формуванню бюджету і фінансової дисципліни.
Протиріччя
Немає конкретного уявлення, скільки
необхідно коштів на здійснення
діяльності

•
•
•
•
•

не замислювалися про надання платних
послуг, не формували пропозиції і не
пропонували їх споживачам

•
•
•
•
•

Зміст
ніколи не намагалися використовувати інші
джерела крім грантів
використовуються не всі способи залучення
коштів
не намагалися знайти гроші
небажання донорів фінансувати
матеріально-технічну базу
відсутнє чітке планування витрат, крім
проектних, не складений перелік необхідної
техніки і речей
ніколи не намагалися пропонувати платні
послуги
безкоштовність - як ідея ГО
не створений перелік послуг
розбіжність попиту та пропозиції послуг
звичка соціуму до безкоштовного продукту

Для вирішення даного протиріччя необхідна фандрейзингова стратегія і вміння формувати
бюджет організації. Знання та навички з фандрейзингу можна отримати в рамках програм
організаційного розвитку міжнародних фондів, а також у окремих фахівців. Крім того, в
команді формується потреба використовувати інші джерела фінансування. Можливо, варто
проговорити це питання в команді і дати можливість прихильникам цієї ідеї опрацювати
його, вивчити досвід інших організацій і запропонувати алгоритм дій. Слід зазначити, що
фінансова стабільність зніме в команді ряд інших суперечностей.
Формування переліку послуг повинно починатися з вивчення потреб і компетентності
команди надавати їх якісно і на високому рівні. Просування послуг на платній основі процес
непростий, але досяжний - потенційні клієнти повинні привчатися до платних послуг. Тут
розмова йде не про вразливі верстви населення, а про платоспроможні органи, організації,
компанії. Юридичні питання і питання оподаткування, пов'язані з наданням платних послуг,
необхідно вивчити окремо.
Протиріччя
Недостатньо працюємо над іміджем і
комунікаціями

Зміст
місцева влада не розуміє реальну роль
громадських організацій, громадяни теж не
розуміють
Для створення концепції позиціонування команда повинна домовитися з низки питань:
•
•
•

•

сенсів існування;
альтернативним проектам видимості - потрібні вони чи ні;
платним або безкоштовним послугам - визначити внутрішню і зовнішню готовність.

Для цього необхідно взяти за основу ключові види діяльності, які визначають формат
позиціонування організації. Сформувати імідж буде нескладно, якщо всередині організації
буде вироблено спільне бачення розвитку організації. Для побудови бренду, репутації,
іміджу необхідно опанувати необхідні медійні та не медійні інструменти, але варто починати
з усвідомлення того, що кожен член команди є носієм бренду та іміджу організації.
У свою чергу, стратегічні комунікації необхідно будувати з тими групами стейкхолдерів, які
мають найбільший вплив на розвиток організації. При розробці комунікаційної стратегії
використовується матриця стейкхолдерів, в якій передбачені 4 групи. Залежно від ступеня
впливу організація визначає пріоритети в роботі з ними, формує меседжі і підбирає необхідні
канали прямого донесення інформації.
Протиріччя
Не до кінця продумана філософія роботи з
жителями сільської місцевості

Зміст
• жителі сільських громад завантажені
своїми справами

Інституційний вплив організації досягається, перш за все, наявністю мережі. Крім того,
мережа дозволяє досягти соціальних змін прискореними темпами. Робота над зміною
свідомості, просування змін, як відомо, ускладнюється подоланням сформованих патернів. В
даному випадку долати доведеться архаїчні установки до того моменту, поки сільські жителі
не побачать вигоду взаємодії з представниками ГО «Право» на місцях. Отже, варто добре
вивчити потреби, подумати над мотивацією селян і провести інформаційну кампанію за
пропозиціями. Інформаційна кампанія може бути окремим проектом.
Короткі висновки:
1. Внутрішні і зовнішні протиріччя, що склалися на шляху до досягнення практичного
бачення, не подаються складними настільки, що можуть створити серйозну загрозу
подальшому розвитку організації. Однак, команді необхідно серйозно задуматися над
отриманням знань і навичок з організаційного розвитку, лідерства та змін.
2. Чималою проблемою є фінансова стабільність організації. Тут слід зауважити, що
потрібно серйозно розглянути різні джерела і можливості, які відкриваються на
даному етапі, в тому числі роботу з місцевим бюджетом та впровадженням платних
послуг.
3. Позиціонування організації та її імідж повинні будуватися на сенсових конструкціях,
над якими необхідно ще попрацювати. Крім того, позиціонування буде залежати від
того, який формат свого подальшого розвитку вибере команда організації. Стратегічні
комунікації можуть бути побудовані після визначення основних стейкхолдерів.
4. Побудова мережі і її ефективність багато в чому залежать від корисності і зрозумілості
пропозицій для сільських жителів. Можливо, варто розробити спеціальну тренінгову
програму для агентів змін.
Стратегічні напрямки діяльності ГО «Право»
Стратегічні напрямки організації були розроблені на основі експертної компетентності членів
команди. Це дозволило в повній мірі побачити сильні сторони організації, визначити
середньострокові перспективи розвитку, розподілити відповідальність.
На даному етапі були визначені три основні стратегічні напрями і вироблені цілі напрямків:
Напрямок 1. Навчання та просвіта.

Мета: Ми займаємося навчанням і просвітою, щоб підвищити здатність людини впливати на
зміни в громаді.
Напрямок 2. Надання БПД і розвиток мережі правових консультантів у сільській місцевості.
Мета: Наблизити правові послуги до вразливих верств населення, вирішення правових
проблем, розвиток правової свідомості людей.
Напрямок 3. Розвиток громад.
Мета: Створити правові умови для сталого розвитку громад.

Напрямок 1. Навчання та просвіта
Мета: Ми займаємося навчанням і просвітою, щоб підвищити здатність людини
впливати на зміни в громаді.
Відповідальний: Тарас Носальський
№
Складова напрямки
1. Форми участі в процесах
прийняття рішень
Відповідальний: В. Дорох
2.

3.

4.

№

1.

2.

Громадська і антикорупційна
експертиза
Відповідальний: В. Дорох
Права людини
Відповідальні: В. Дорох,
О.Черній, Т. Носальський
Державні закупівлі
Відповідальні: В. Плахотнюк,
Т. Носальський

Поточна
ситуація
За всіма
напрямками
розроблені
тренінги
(навчання),
однак вони
вимагають
актуалізації
Є фахівці з усіх
напрямків

1 квартал

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зміст
проведення тренінгів та навчання (аналіз витрат
бюджету, права людини, правові консультанти)
проведення тренінгів (заходів)
написання проектів
навчання громадській експертизі та експертизі
НПА
тренінги, навчання
навчання правам людини
фестиваль ДокудейсUA
проведення навчання для замовників, учасників
та представників громадськості
здійснення експертного супроводу замовників,
учасників та громадських експертів (моніторинг
закупівель)

Досягнення за 2021 рік
2 квартал
3
квартал

Актуалізація
існуючих
навчальних
програм і т.д.

4 квартал

Показники
успіху
Системно
діють
програми
навчання за
напрямками

Розробка
нових
трендових
програм

Підвищення
кваліфікації
існуючих

5 або більше
осіб
приєдналися

тренерів
3.

до діяльності
організації
270 осіб
пройдуть
навчання

Дуже невелика
кількість
навчальних
заходів
відбувається
зараз (останній
рік)

4.

Відсутній план

5.

Ми мало
пропонуємо
свої послуги

Фестиваль
Докудейс

Розроблено
план
навчальних
та
просвітницьк
их заходів
Знайти
клієнтів під
наше
навчання

1 квартал
Навчання

навчанн
я

На наше
навчання є
попит по всій
Вінницькій
області

Досягнення за 2022 год
2 квартал
3
квартал
Навчання

навчання

110 людей
відвідають
фестиваль
Докудейс
Проведено 18
і більше
навчальних
заходів

Навчання

Підготовка
нових
тренерів

4 квартал
Навчання

Фестиваль
Докудейс

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗА 90 ДНІВ
СТРАТЕГІЧНЕ НАПРЯМОК: Навчання і
просвіта
НАМІР (ЧОМУ) Привести навчальні
матеріали в актуальне до поточного часу
станом
ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ (ЯК)
1. Інвентаризувати навчальні програми
2. Обговорити стан актуальності
матеріалів. Прийняти рішення про
актуальності / розробці навчальних
програм
3. Актуалізація / розробка програм

4. Узгодження / затвердження навчальних
програм
5. Тестовий прогін на членах організації

НАЗВА звершень:
ДАТА ПОЧАТКУ: 06.07. 2020
ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ: 31.12.2020
ХТО
Тарас Носальський
Тарас Носальський

КОЛИ
14.07.2020
21.07.2020

ДЕ
Онлайн
Офіс

Тренер по
напрямку

21.09.2020

Вільний
вибір

Тарас Носальський
Тренер по
напрямку

28.09.2020

Офіс

28.11 .2020

Зал/офіс

КООРДИНАТОР:
Тарас Носальський

СПІВРОБІТНИКИ
АБО ПАРТНЕРИ:
Ю. Козачок

СПОСОБИ ОЦІНКИ:
Програма якісна,
сприймається

ЧЛЕНИ КОМАНДИ:
В. Дорох, О. Черній,
В. Плахотнюк,

БЮДЖЕТ: -

ДАТА
НАСТУПНОЇ
НАРАДИ:
14.07.2020

Напрям 2. Надання БПД і розвиток мережі правових консультантів у сільській місцевості.
Мета: Наблизити правові послуги до вразливих верств населення, вирішення правових
проблем, розвиток правової свідомості людей.
Відповідальний: Юлія Козачок-Фесенко
№
Складова напрямки
1. Надання БПД
Відповідальна: Ю. Козачок

•
•
•

2.

№
1.

Розвиток мережі правових
консультантів у сільській
місцевості

Поточна
ситуація
62 клієнта в
місяць

•
•
•
•
•

Зміст
консультації з правових питань
юридичні консультації (в тому числі у сфері
закупівель)
правова допомога населенню та якісне
рішення
правова допомога
якісне надання правової допомоги
розробка методичного забезпечення
проведення “ревізії” наявних правових
консультантів
проведення координаційної сустрічі

Досягнення за 2021 рік
Показники успіху
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Впровадж
Сформов 150 і більше клієнтів
ення
ана
в місяць
ефективно
клієнтськ
ї
а база на
комунікаці
1-2 тис.
йної
осіб
стратегії

2.

Жодної
позовної
заяви

3.

Жодного
організованог
о правовими
консультанта
ми заходу і

Напрацьо
вано
шаблони
претензій
нопозовних
документ
ів в 5
сферах

20 і більше позовних
заяв
70% виграних справ

допомоги
організації

Надання БПД

Досягнення за 2022 рік
Показники успіху
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
150
Сформована
клієнтів в
клієнтська база на
місяць
5000 тис. осіб
15-20
позовних
заяв

Розвиток
мережі
правових
консультантів
у сільській
місцевості

70% задоволених
заяв

Сформова
на мережа
з 30
правових
консульта
нтів, які
відвідують
не менше
2 тренінгів
в рік

ГО проводить 10-15
навчальних та
просвітницьких
заходів щомісяця,
завдяки правовим
консультантам

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗА 90 ДНІВ
СТРАТЕГІЧНЕ НАПРЯМОК: Надання БПД і
розвиток мережі правових консультантів
у сільській місцевості
НАМІР (ЧОМУ) Наближення юридичних
послуг до незахищених верств
населення, розвиток правосвідомості
ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ (ЯК)
1. Поширення інформації про надання
БПД ГО «Право»

2. Розсилка пропозицій залучення до ГО
сільських бібліотекарів, вчителів історії

НАЗВА звершень:
ДАТА ПОЧАТКУ: 06.07.2020
ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ: 31.12.2020
ХТО
Юля КозачокФесенко

КОЛИ
постійно

Юля КозачокФесенко

постійно

Віталій Дорох
3. Підігнати під заплановані в рамках
чинного проекту інформаційні зустрічі в
сільських громадах та особисті зустрічі з
потенційними правовими консультантами
4. Пройти безкоштовне навчання на одну
з актуальних тем
КООРДИНАТОР:
СПІВРОБІТНИКИ
Юля КозачокАБО ПАРТНЕРИ:
Фесенко
В. Дорох, О. Черній
ЧЛЕНИ КОМАНДИ:
В. Дорох, О. Черній,
Т.Носальскій

вересеньжовтень 2020

СПОСОБИ ОЦІНКИ:
Кількість зворотних
пропозицій і
звернень до ГО

БЮДЖЕТ: -

ДЕ
сайт,
фейсбук,
відеоролики,
методички
ОТГ

сільські
громади, що
увійдуть до
складу
Хмільницької
ОТГ

ДАТА
НАСТУПНОГО
НАРАДИ:
жовтень 2020
року

Напрямок 3. Розвиток громад.
мета: Створити правові умови для сталого розвитку громад
Відповідальний: Олена Черній
№
Складова напрямки
1. Дослідження правових проблем
громад
Відповідальна: О. Черній
2. Розробка і аналіз НПА
Відповідальний: В. Дорох

•
•
•
•

•
•
•

3.

4.

Адвокація змін в громаді
Відповідальний: В. Шеремета

Партнерство з органами влади
Відповідальний: В. Дорох

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

№
1.

Поточна
ситуація
Відсутній
механізм
відстеження
місцевих
проблем

1 квартал

Зміст
проведення соціологічних досліджень
проведення фокус-груп
аналіз проблем громади
правова оцінка НПА органів місцевого
самоврядування на відповідність
Закону
аналіз місцевої нормативної бази
аналіз місцевих програм та їх
коригування
виявлення корупційних факторів в
місцевих НПА
аналіз НПА
розробка і аналіз НПА
створення НПА для розвитку громад
лобіювати зміни в громадах
контроль за діяльністю влади
оцінка діяльності та вплив на прийняття
рішень
розвиток електронної демократії
вплив на рішення органів влади
консультування інших ГО і органів
влади
підготовка і проведення
комунікативних заходів з владою
(простота, ясність, переконливість)
комунікація з органами місцевого
самоврядування, залучення їх до
спільних проектів

Досягнення за 2021 рік
2 квартал
3 квартал
Проведен
ня
консульта
цій з ОМС
щодо
впровадже
ння
механізму
відстежен
ня
[монітори

4 квартал
Створення
«карти
проблем»
Розроблен
ий і
затвердже
ний
порядок
ведення
карти

Показники
успіху
Впровадж
ення
періодичн
ого
досліджен
ня
(наприкла
д, раз на
півроку)
Створення

нгу]
місцевих
проблем
2.

Відсутні окремі
документи, а
існуючі не
задовольняють
потреби ОТГ

Проведенн
я навчання
з
посадовим
и особами
та
громадськіс
тю щодо
ініціювання
та участі в
розробці
НПА

проблем

Складання
переліку
НПА, які
потребуют
ь
розробки
та
коригуван
ня

Підвищено
рівень
кваліфікаці
ї
посадових
осіб п про
розробку,
аналізу
НПА

Проведенн
я навчання
з
посадовим
и особами
ОМС і
громадськіс
тю щодо
проведення
та участі в
консультаці
ях

Поліпшено
конкретні
НПА та
розроблен
і нові

проведення
навчання
для
посадових
осіб ОМС з
аналізу НПА

3.

Громадськість
(крім ГО
«Право»)
майже не бере
участь в
ініціюванні
затвердження
програм і НПА

4.

Консультації в
основному
чисто
формальні

та
оновлення
«карти
проблем»
Періодичн
е
коригуван
ня
Стратегічн
их і
програмни
х
документі
в

Експерти
ГО входять
до
робочих
груп по
розробці
та
коригуван
ні НПА

Збільшено
кількість
документі
в,
розроблен
их та
затвердже
них з
ініціативи
громадськ
ості
Порядок
проведенн
я
консульта
цій з

громадські
стю
виконують
ся на всі
100%
1 квартал
Надаються
консультаці
ї та
експертний
супровід

Досягнення за 2022 год
2 квартал
3 квартал
Надаються
консультаці
ї та
експертний
супровід

Надаються
консультаці
ї та
експертний
супровід

4 квартал
Надаються
консультаці
ї та
експертний
супровід

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗА 90 ДНІВ
СТРАТЕГІЧНЕ НАПРЯМОК: Розвиток
громад
НАМІР (ЧОМУ) Впровадити механізм
відстеження проблем. Створити умови
для поліпшення місцевих НПА
ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ (ЯК)
1. Провести консультації з владою

НАЗВА звершень:
ДАТА ПОЧАТКУ:
01.01 2021
ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ: 30.06.2021
ХТО

КОЛИ
1 квартал 2021

2. Скласти програми і формуємо групи
для навчання
3. Провести навчання за темами:
• консультації з громадськістю
• аналіз НПА (АГЕ)
• участь громадськості в процесах
прийняття рішень
4. Провести консультації і скласти
перелік НПА, які потребують розробки та
коригування
5. Провести консультації щодо
впровадження механізму відстеження
місцевих проблем
6. Впровадити механізм відстеження
місцевих проблем
СПІВРОБІТНИКИ
КООРДИНАТОР: В. АБО ПАРТНЕРИ :
Дорох
Хмільницька
міська рада
ЧЛЕНИ КОМАНДИ:
О. Черній,
Т.Носальскій, В.
Шеремета, В.
Плахотнюк

ДЕ
Конференц
-зал
міської
ради

2 квартал 2021

В. Дорох
В. Шеремета

СПОСОБИ ОЦІНКИ:
Аналіз рішень за
результатами
консультацій,
отримання
зворотного зв'язку,
аналіз рішень ОМС

БЮДЖЕТ:

ДАТА
НАСТУПНО
ГО
НАРАДИ:
Липень
2021

Загальні висновки:
1. Оцінка поточної ситуації показала, що у ГО «Право» існують усталені напрямки
діяльності, які підкріплені високим рівнем експертності. Команда багато приділяє
часу професійному розвитку і активно бере участь в процесах щодо підвищення
якості роботи і нормативно-правових актів місцевих органів влади, надання
безоплатної правової допомоги, працює в сфері реалізації прав людини.
2. З огляду на, що ГО «Право» має історію довжиною в 15 років, у неї накопичилися
потреби, пов'язані з бажанням бачити свої довгострокові перспективи, осмислити
призначення, володіти навичками управління командою і лідерства. Ці питання
належать до числа тих, над якими потрібно працювати постійно. І ще один штрих,
на якому хочеться зупинити увагу - на актуальності розподілу ролей і
відповідальності.
3. ГО «Право» досягла такого рівня розвитку, що здатна здійснювати інституційний
вплив в своєму районі, через створення мережі правових консультантів, контроль і
допомогу органам влади, просвіту та розвиток громад.
4. В даному стратегічному плані була зроблена спроба надати чіткість напрямкам
діяльності. Але на цьому зупинятися не можна. Можливо, варто подумати над
креативними ідеями, які можуть виникнути в ході чергових мозкових штурмів в
контексті майбутнього позиціонування організації.
5. За межами стратегічної сесії, що відбулася, залишилися неопрацьованими місія,
бачення, цінності, функції організації. Над ними варто попрацювати в рамках
створення базової стратегії.
6. З метою зміцнення організації та інституційного розвитку рекомендується провести тренінги з командою з організаційного розвитку (управління), розуміння,
що таке інституціональний вплив, лідерства, командоутворення, з освоєння
технологій агентів змін, розвитку бренду і соціального іміджу.
7. Щодо календарного плану і етапів здійснення на найближчі 90 днів, то, можливо,
над ними необхідно попрацювати ретельніше.
8. Команда ГО «Право» є здоровою командою, здатною знаходити консенсус зі
складних питань внутрішньої взаємодії та розвитку.
9. Виключно моє припущення: ГО «Право» - це, фактично, сформований експертноаналітичний центр. Може варто подумати про таке позиціонування? На мій погляд,
цей напрямок є ресурсним і затребуваним.

