
 
 

Короткий вступ до заходіву рамках проекту LInks для 
Організацій Громадянського Суспільства 
7 обраних міст: Полтава, Черкаси, Івано-Франківськ, Косів, Канів, 
Лубни, Бердичів 
 

Лютий 2016р. - оголошення про заявки на програму організаційного розвитку 
та лідерства 
Ми опублікуємо оголошення для лідерів місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС) 

для того, щоб вони могли податись на програму з організаційного розвитку/організаційного 

лідерства, яка пропонує:  

 знання того, як розбудовувати потенціал організації: включаючи роль лідера ОГС та його/її 

потреби у розвитку, стратегічне лідерство, управління організаційними ресурсами (людьми, 

грошами, часом), управління процесами, оцінку результату роботи/заходів, налагодження 

мережевих зв'язків, розвиток партнерства з місцевими органами влади та іншими 

зацікавленими сторонами, комунікацію та інше.  

 практичні заняття для оцінки стратегічного лідерства, організаційних процесів, людських 

ресурсів, фінансового управління, інфраструктури, внутрі-організаційних зв'язків та програми 

управління вашою ОГС. Оцінка проводитиметься інтерактивно, включаючи усіх членів 

організації, а також керівництво організації та представників її волонтерської мережі, і з 

використанням методології та міжнародних тренерів, які надаватимуться Регіональним 

Екологічним Центром (РЕЦ). Результати оцінки використовуватимуться для укладення плану 

дій організації.  

Ми очікуємо одного-двох учасників від кожної організації, які візьмуть участь у курсі з 

організаційного розвитку та пов'язаних із ним заходах, а також очікуємо на готовність організації 

брати участь у організаційній самооцінці та запровадженні змін, якщо буде така потреба.  

Програма розвитку сприятиме розвитку потенціалу керівників ОГС, а також забезпечуватиме 

організації можливостями розвитватися через процеси внутрішньої оцінки. 

Програма відбуватиметься від березня до липня 2016 року з додатковими заходами на початку 

2017 року.  

 

Друга половина 2016р./Перша половина 2017р. - Оголошення про програму 
стажування 
Ми оголосимо конкурс для окремих учасників у програмі організаційного розвитку для 

проведення принаймні місячного стажування у іншій організації або в Україні, або у певних країнах 

ЄС.  



 
 
Ціллю стажування є навчитися у інших лідерів та керівників (найкращих практик, методики та 

лідерських якостей) для того, щоб налагодити контакти з іншими організаціями як в Україні, так і 

закордоном, розвивати міжмережеву співпрацю та отримувати ідеї для самооцінки. 

Оголошення про конкурс у програмі стажувань буде опубліковане на вебсайті проекту 

заздалегідь. 

Березень 2016р. - Майстер-клас з громадської участі, відстоювання прав, 
лобіювання, громадського контролю, створення мереж співпраці 
Цей майстер-клас буде тренінгом, який триватиме до п'яти днів, та пропонуватиме ОГС знання, 

інструменти, методику тощо для того, щоб стати більш успішними у їх ролі пропагування змін та 

проведення заходів у сфері екології, енергетики та сталого розвитку. Міжнародні та місцеві 

тренери. Приклади збиратимуться з міст, які є учасниками проекту LInks.  

Оголошення про участь у тренінгу буде опубліковане на вебсайті проекту заздалегідь. 

 

Червень 2016р. - Енергетичний майстер-клас 
Програма майстер-класу буде тренінгом, який триватиме до п'яти днів, і який пропонуватиме 

всеохоплюючий огляд усіх важливих аспектів розвитку політики у сфері енергетики, 

енергозберігання та технологій у галузі альтернативної енергії. У ньому буде включена як теорія, 

так і практичні заняття щодо виробництва енергії. Міжнародні та місцеві тренери. Приклади 

збиратимуться з міст, які є учасниками проекту LInks. 

Тренінг також включатиме курс з написання заявки на грант. 

Оголошення про участь у тренінгу буде опубліковане на вебсайті проекту заздалегідь.  

 

Травень 2016р. - Оголошення про гранти/Вересень 2016 р. - подача грантових 
заявок/Листопад 2016 р. - визначення переможців 
Пропонуються гранти у розмірі 20 000 євро у 5 містах консорціумам з принаймні трьох місцевих 

ОГС для участі у скоординованих заходах та у співпраці з державними установами та іншими 

зацікавленими сторонами з пріоритетних проблем місцевого екологічного плану дій.  

Оголошення про грант з усіма необхідними інструкціями та формами буде опубліковане на 

вебсайті проекту, тренінг з написання грантової заявки комбінується з енергетичним 

майстер-класом. Доступні індивідуальні консультації.  

 

Липень 2017р. - Програма для молодих екологічних лідерів у штабквартирі 

РЕЦ, Сентендре, Угорщина 
Тритижнева Програма для молодих екологічних лідерів призначена для того, щоб розвивати 

навички молодих прихильників захисту навколишнього середовища, які мають лідерський 

потенціал, та максимізувати їх здібності відігравати більш ефективну роль у громадянському 



 
 
суспільстві. Вона також сприяє розвитку більш ефективних та активних екологічних ОГС, здатних 

співпрацювати як партнери з органами влади та іншими учасниками задля сталого розвитку. 

Курс розроблено для 10 молодих фахівців у галузі екології (молодших 30 років), які розмовляють 

англійською.  

Оголошення про участь у програмі буде опубліковане на вебсайті проекту заздалегідь. 

Травень (або Серпень) 2017р. - Навчальний тур (найбільш вірогідно у 
Естонію) 
Цей навчальний тур включатиме у себе зустрічі з рядом організацій, відвідування організацій на 

місцях, навчальні вправи у формі літньої школи та дискусії за круглим столом з метою покращення 

розуміння місцевих екологічних заходів та співпраці між різними зацікавленими сторонами на 

місцевому рівні, прийняття екологічних рішень та ролі ОГС в Естонії як країні, яка є членом 

Євросоюзу. Ціллю цього туру є також створити зв'язки між організаціями в Естонії та Україні, які 

могли б стати основою для майбутньої співпраці. 

Протягом тижня буде багато можливостей зустрітися не лише з екологічними, а й організаціями 

громадянського суспільства інших профілів, і дізнатися, як вони функціонують (стосовно, 

наприклад, фінансування, управління людськими ресурсами, структури організації, лідерства, 

питань членства та залучення волонтерів); та дізнатися про те, як вони впливають на прийняття 

рішень, залучаються до діалогу з державними органами та впроваджують заходи та кампанії. 

Учасники також отримають огляд широкого спектру  "електронних рішень", які тепер звично 

використовуються в Естонії для посилення демократії та пропаганди інтересів громадян. 


