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Затверджено наказом Виконавчого директора МФВ 

№ 41 від 08.12.2015 р. 

Додаток № 1 
 

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 
 

ФІНАЛЬНИЙ ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ1 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Номер проекту № SG53766 від 20.07.2020 р.  

Назва проекту Два козаки - три гетьмани  

Термін дії Угоди з МФВ (дати 

початку і закінчення проекту) 
з 05.08.2020 року по 02.11.2020 року  

Звітний період2 з 05.08.2020 року по 02.11.2020 року  

Назва організації ГО “Ти потрібен Україні” (код ЄДРПОУ 40112590) 

ПІБ керівника проекту Вірьовкіна Лілія Володимирівна 

Контактні дані керівника 

проекту (тел., мобільний 

телефон, електронна пошта) 

office@uny.org.ua 

lilya.veryovkina@gmail.com 

+380505304977 

Бюджет проекту (фінансування 

з боку МФВ) 
140 000  грн. 

Співфінансування проекту з 

інших джерел (за наявності) 
- 

 
1 Фінальний звіт разом із додатками подається виконавцем проекту в електронному вигляді на електронну адресу Програмної 

ініціативи МФВ, що адмініструє відповідний проект, або на СD чи DVD диску, у терміни, визначені угодою. Крім цього, до МФВ слід подати друковані 
версії всієї поліграфічної продукції, яка друкувалася за останній період реалізації проекту (по 10 примірників). 

Надана у фінальному змістовному звіті інформація має відповідати інформації у фінальному фінансовому звіті. Фінансові звіти 

оформлюються за спеціальними формами, які розміщені на сайті МФВ у розділі “Поради”: http://www.irf.ua/files/ukr/grants_after_2010.zip 
Фінальний змістовний звіт може бути опублікований (повністю або частково) на веб-сайті МФВ (www.irf.ua) чи в інформаційних матеріалах 

МФВ. 
2 Звітний період для фінального звіту – період від початку проекту до його завершення. 

mailto:office@uny.org.ua
mailto:lilya.veryovkina@gmail.com
http://www.irf.ua/files/ukr/grants_after_2010.zip
http://www.irf.ua/
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2. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 
 

2.1) Наведіть коротку інформацію про кожен захід / діяльність, що планувалися та були фактично здійснені впродовж терміну реалізації всього 

проекту, а також отримані результати та продукти у таблиці нижче: 

Плановані заходи / діяльність  згідно поданої 

проектної пропозиції до МФВ3 
Фактичний стан виконання проекту на момент звітування4 

№ 

п/п 

Які заходи / яку діяльність ви 

планували реалізувати в межах 

проекту (подані в проектній 

пропозиції)? Вкажіть плановані 

кількісні та якісні показники 

Очікувані результати 

Які заходи / яку діяльність ви 

реалізували протягом проекту? 

Детально опишіть (із 

представленням кількісних та 

якісних показників, в т.ч. 

залучення жінок та чоловіків до 

кожного із заходів / діяльності) 

Дата / період проведення 

заходів / здійснення 

діяльності 
Фактичні результати Продукти 

проекту5 

1 

Проведення восьмигодинний 

одноденний тренінг у м. Києві 

для 20 учасників — майбутніх 

тренерів. 

Двадцять учасників — майбутні 

тренери  отримають необхідні 

знання, досвід та примірник гри 

для подальшої реалізації 

подібних заходів у себе в 

населеному пункті. 

Прийняли участь у тренінгу 13 

жінок, 6 чоловіків, усього 19 осіб. 

У процентному відношенні жінок 

68,42%, чоловіків 31,58%.  

Провели захід 12.09.20 у 

м. Києві, Палац культури 

“Дніпро”,  02099, м.Київ, 

вул. Бориспольска, 10.  

Прийняли участь 19 осіб 

у заході, із яких 16 осіб 

(84,21 %) надали 

гарантійні листи із 

зобов'язанням провести 

відповідні заходи у себе 

в населених пунктах.  

Три особи надали фото 

— відео, реєстри 

власних заходів.  

Для учасників 

було виготовлено 

по 1 примірнику 

гри на кожну 

особу. 

 

2 

Проведення восьмигодинний 

одноденний тренінг у м. Одесі 

для 20 учасників — майбутніх 

тренерів. 

Двадцять учасників — майбутні 

тренери  отримають необхідні 

знання, досвід та примірник гри 

для подальшої реалізації 

подібних заходів у себе в 

населеному пункті. 

Прийняли участь у тренінгу 12 

жінок, 8 чоловіків, усього 20 осіб. 

У процентному відношенні жінок 

60%, чоловіків 40%. 

Провели захід 19.09.20 у 

м. Одесі, Одеська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека 

ім.М.Грушевського   м. 

Одеса, 65045, вул. 

Троїцька, 49/51  

Прийняли участь 20 осіб 

у заході, із яких 15 осіб 

(75%) надали гарантійні 

листи із зобов'язанням 

провести відповідні 

заходи у себе в 

населених пунктах.   

Чотири особи надали 

фото — відео, реєстри 

власних заходів.  

Для учасників 

було виготовлено 

по 1 примірнику 

гри на кожну 

особу. 

 
3 У цих колонках наводиться інформація, яка містилася у проектній пропозиції, що подавалася на розгляд МФВ. 

4 У цих колонках наводиться інформація, яка свідчить про фактичний стан реалізації проекту на момент його завершення. 

5 Приклади продуктів проекту: підготовлені законопроекти, проекти рішень місцевої ради, доповіді, розроблені методики, know-how, аналітичні та інформаційні матеріали, книжки, медіа-

продукти, пересувні виставки, Інтернет-сайти тощо. 
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2.2) Яку проблему ви планували вирішити в межах проекту? Яка мета проекту? 
У ході даного проєкту ми ставили перед собою за мету відібрати та навчити майбутніх тренерів із всієї території 

Україні новій правоосвітній методології у вигляді інтерактивної гри (“Два козаки — три гетьмани”), у ході 

реалізації якої вони б змогли у себе на місцях активізування громадян України йти на вибори та голосувати, займати 

активну громадянську позицію. 
За допомогою наданих нами майбутнім тренерам теоретичних та практичних засобів у ході проєкту вони мають 

можливість на постійній основі проводити подібні тренінги у своїх населених пунктах та здійснювати:   
1.активізацію громадян України йти на вибори та голосувати, бути спостерігачами та членами комісій тощо; 
2.мотивування та навчання, як самим балотуватись, надання їм практичного досвіду у презентації себе та агітації за 

себе, які б не порушували вимог законодавства та не містили неетичних методів; 
3.надання їм базисні знання про повноваження усіх виборних посад/органів та окремо Кабінету Міністрів 

України (включно із їх перевищенням, використанням адміністративного ресурсу);  
4.сформування на практиці уявлення з чого складається місцевий та державний бюджет;  
5.знайомство із законодавчо закріпленими методами впливу на владу та контролю за її діями (включно із 

зверненнями, участь в громадських радах тощо);  
6.зменшення агресії по відношенню до посадових осіб, політики в цілому, формування розуміння їх важливої 

ролі в житті суспільства, пояснення бюрократичних моментів;  
7.командоутворення та зближення членів окремих громад у вирішенні власних питань. 

 

2.3) Чи змінювався контекст (політичний, громадський, економічний, ін.) у сфері, на яку був спрямований 

проект, протягом періоду його виконання? Назвіть та коротко проаналізуйте ці зміни (за їх наявності), 

наведіть статистику, посилання на джерела, якщо є (до200 слів). 
Політичний, громадський, економічний тощо контекст галузі, на яку був спрямований проєкт, не змінювався в 

ході його реалізації. Навпаки, із наближенням місцевих виборів (25.10.2020 року), збільшилась необхідність 

роз'яснювальної правоосвітньої роботи з метою донесення пересічним громадянам рівень компетенції та 

відповідності органів місцевого самоврядування, а також важливу роль самих громадян у формуванні влади 

шляхом участі у голосуванні на виборах. Вважаємо, що наш проєкт був реалізований вчасно та є доцільним за 

наявних політичних, громадських, економічних тощо умов.  
 

2.4) Як вплинула ситуація у сфері, в межах якої реалізується проект, на проектну діяльність? Які зміни у 

проектну роботу ви внесли? 
Значних змін при плануванні та реалізації проєкту не відбулось. Звичайно, були складнощі із пошуком 

приміщення для проведення заходів, які відповідали санітарним умовам при карантині, але загальна ситуація 

була стабільною.  
 

2.5) Опишіть, будь ласка, та наведіть приклади ризиків і труднощів, з якими стикалась команда проекту 

під час його реалізації? Наведіть помилки, на яких ви навчилися і здобули досвід, та зазначте який саме. 
Як вище зазначали, то головними труднощами були пошуки безоплатного приміщення для проведення заходів, 

які б відповідали санітарним умовам при карантині, викликаному Ковід19. Якщо раніше ми, громадська 

організація, часто звертались та без складнощів отримували можливість безоплатно проводити правоосвітні 

заходи у державних або комунальних бібліотеках, навчальних закладах тощо, то із встановленям більш жорстких 

карантинних умов, такі ресурси значно обмежені (заборона якраз і стосується більше таких закладів). Таким 

чином на майбутнє ми зрозуміли, щоб не ставити під загрозу проведення проєкту в цілому, необхідно 

обов'язково закладати у бюджет оплату приміщень для проведення заходів і орієнтуватись саме на ринкові ціни.  
Звичайно, така ситуація негативно впливає і на другу частину нашого проєкту, а саме на обов'язок/зобов'язання 

майбутніх тренерів провести у себе в населеному пункті подібний/ні захід/заходи. Більшість наших учасників 

надали нам інформацію про заплановані тренінги у вигляді гарантійних листів, але вже зараз багато із них 

перенесені на інші дати саме через загострення ситуації із коронавірусом та обмеження у використанні 

комунальних/державних приміщень. Із цього приводу для себе ми зрозуміли, що у подібних проєктах необхідно 

також закладати якусь мінімальну матеріальну підтримку і проведення тренінгів самими учасниками. 
З нашого боку була ще одна тактична помилка при плануванні проєкту: ми міркували, що одноденний 

восьмигодинний тренінг для людей, які мають відповідну освіту та досвід, є достатнім рівнем для того, щоб вони 

змогли провести у себе в населених пунктах подібні заходи. Виявилось, що є за доцільним було б побудування 

подібних проєктів по іншому: зробити тренінг дводенним, де перший день залучені люди вивчали б наданий 

нами матеріал у вигляді  учасників, а наступний день пробували себе у вигляді тренерів, самостійно  

реалізовуючи набутий досвід та знання. Після тренінгу в учасників виникало багато питань, тому додатково ми 

проводили декілька разів зум конференції та програвали гру вже із іншої позиції, за якої вони були в ролі 

тренерів. При написання подібних наступних проєктів ми будемо враховувати ці моменти. 
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2.6) Яким, на вашу думку, є найбільше досягнення проекту? 
Наш проєкт був по часу короткостроковим (2 місяці) та не мав великого поширення у ЗМІ та соціальних 

мережах, але в той же час ми маємо право стверджувати, що він був плодотворним. 
1) Даний проєкт у довгостроковій перспективі бути мати вплив на всю територію України, бо вже зараз  31 

учасників, які прийняли участь, гарантували проведення подібних заходів у 15 областях України. 
2) У проєкті взяли участь особи із малих та середніх міст та селищь, в тому числі віддалених від транспортної 

розв'язки.  Головним для нас було те, що ми змогли залучити учасників із невеликих населених пунктів України, 

де дуже рідко проводяться правоосвітні тренінги. Нашим великим подивом було те, що деякі із цих осіб, яких ми 

обирали, були у перший раз у таких містах, як Київ та Одеса (потім нам дякували в соціальних мережах за таку 

можливість). 
3) Ми змогли обрати зацікавлених та мотивованих людей, про що свідчать те, що практично 31 із 39 (79,49%) 

учасників вже гарантували проведення власних заходів, а 7 осіб вже провели.  На превеликий жаль, в Україні 

склалась така ситуація, що часто на заходах їздять одні і ті самі люди, які навіть не зацікавлені у навчанні, тому 

знаючи про це ми виставляли чіткі та зрозумілі вимоги для відбору: наявність відповідної освіти (юридична 

та/або педагогічна, політологічна освіта), досвіду роботи в державних виборчих органах та/або органах місцевого 

самоврядування тощо.  
 

2.7) Поясніть, чи мала реалізація проекту вплив на бенефіціарів та цільову аудиторію / цільові групи 

проекту6, ситуацію у населеному пункті/регіоні/країні, на які поширювалася дія проекту? Відповідь 

обґрунтуйте. 
У першому заході, який був проведений у м. Києві 12.09.20, прийняли участь 19 осіб, із яких 16 осіб (84,21%) 

станом на дату подачі даної звітності надали гарантійні листи із зобов'язанням провести відповідні заходи у себе 

в населених пунктах.  
Таким чином нам надали письмові гарантій проведення подібних тренінгів у 12 населених пунктів, а саме: 
1) Полтавська обл, м. Кременчук  
2) Дніпропетровська обл, м. Камянське  

3) Дніпропетровська обл., смт. Солоне  

4) Київська обл., м. Семиполки  
5) Луганська обл, м. Северодонецьк  

6) Рівненька обл., м. Рівне  

7) Донецька обл., м. Покровськ  
8) Донецька обл., м. Краматорськ  

9)  Житомирська обл., м. Стрижіва  

10) Сумська обл., м. Конотоп  

11) Кіровоградська обл., м. Світловодськ  

12) Харківська обл., м. Харків  
Із даного переліку 3 особи надали фото — відео, реєстри проведених власних заходів: 
1) Харківська обл., м. Харків  

2) Луганська обл, м. Северодонецьк  
3)Київська обл., м. Семиполки  
 

У другому заході, який був проведений у м. Одесі 19.09.20, прийняли участь 20 осіб у заході, із яких 15 осіб 

(75%) станом на дату подачі даної звітності надали гарантійні листи із зобов'язанням провести відповідні заходи 

у себе в населених пунктах. 
Таким чином нам надали письмові гарантій проведення подібних тренінгів у 13 населених пунктів, а саме: 
1) Дніпропетровська обл., смт. Петропавлівка  
2) Дніпропетровська обл., м. Дніпро  
3) Київська обл., м. Обухів  
4) Луганська обл., с. Варварівка  
5) Луганська обл., м. Лисичанськ  
6) Донецька обл., м. Українськ  
7) Донецька обл., м. Костянтинівка  

8) Запорізька обл., м. Бердянськ  
9) Запорізька обл., м. Токмак  
10) Миколаївська обл., м. Миколаїв  
11) Хмельницька обл., м. Хмельницький  
12) Львівська обл., м. Жовква  
13) Харківська обл., м. Харків  

 
6 Цільова аудиторія / цільові групи – фізичні та юридичні особи, а також їхні об’єднання, які у кінцевому підсумку мали виграти від реалізації 

проекту. Бенефіціари – це люди, які безпосередньо брали участь у проекті. 
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14) Одеська обл., м. Одеса  
Із цього переліку 4 особи надали фото — відео, реєстри власних проведених заходів: 
1) Луганська обл., с. Варварівка  
2)Хмельницька обл., м. Хмельницький  

3)Харківська обл., м. Харків  

4)Запорізька обл., м. Бердянськ  
 

Таким чином, 31 осіб із 39, які прийняли участь у двох заходах проєкту “Два козаки -три гетьмани”, 

зобов'язались провести подібні заходи для пересічних громадян у 15 областях України (62,5% від загальної 

кількості, не рахуючи АРК Крим), а саме:  
1) Полтавська обл.  
2) Дніпропетровська обл.  

3) Київська обл 

4) Луганська обл.  

5) Рівненька обл.   

6) Донецька обл.  
7) Житомирська обл.  
8) Сумська обл.   
9) Кіровоградська обл.  
10) Харківська обл.  
11) Запорізька обл.  

12) Миколаївська обл.  

13) Хмельницька обл.  

14) Львівська обл 

15)Одеська обл 

 

2.8) Проаналізуйте, будь ласка, отримані результати проекту в порівнянні з очікуваними (запланованими 

на етапі підтримки проекту). 
Як і планували, ми провели два одноденних тренінги (м. Київ та м. Одеса), де зібрали 39 учасників із 

відповідною освітою та досвідом із усієї території України (планували  40).  Таким чином кількісні показники 

виконані із незначним відхиленням.  
Як і запланували, ми підготували для всіх учасників по одному примірнику гри, що включає в себе: ящик із 

фанери із логотипом гри, дерев'яна булава, мішечок із мішковини, поліграфія (книжечка для тренера, 3 екз 

правил для учасників, 40 карточок для гри), значки, Конституція України, сертифікат тренера.  
Даним проєктом не передбачено фіксація показників тренінгів, які проводять самі учасники -майбутні тренери. У 

той же час нами вже  отримано 31 гарантійних листів із їх зобов'язаннями провести заходи у власних населених 

пунктах, 7 вже надали фото/відео докази проведення власних заходів (додаються до даного описового звіту). 

Вважаємо вищенаписане є хорошим показником (31 із 39 учасників — це 79,49 %), і доказом того, що проєкт 

виконав свою мету — надав можливість, методологію, знання, досвід для реалізації освітніх заходів майбутніми 

тренерами проєкту.  
 

2.9) Чи мала діяльність в межах Вашого проекту прямий чи опосередкований вплив на: права людини, 

питання недискримінації та гендерної рівності, протидію корупції, довкілля? Якщо так, зазначте, будь 

ласка, як саме. 
Так, наш проєкт є правоосвітнім, в ході якого учасники мали можливість збільшити та закріпити наявні у них 

знання (більшість із учасників юристи, правники, педагоги права тощо) про права людей у цілому, про їх права 

громадян впливати на формування влади та окремих органів/посадових осіб, на їх право здійснювати 

громадський контроль за діяльністю органів влади та інше. 
Питання недискримінації та гендерної рівності не йшли як окремі питання для вивчення, але в побудові нашої 

інтерактивної гри вони є складовими. Ось приклади деяких питань самої гри, в яких містяться відповідні 

“месенджі”. “Урфа – дівчина з Африки, вчиться в Україні та  бажає тут залишись жити. Звісно, вона любить 

свою країну Нігерію, але Урфа знайшла тут своє кохання, зрозумівши, що саме тут може розвинутись як 

особистість. Вже зараз саме завдяки навчанню в Україні, дівчина змогла зібрати команду та зробити цікавий 

науковий винахід. Всі педагоги кажуть, що її призначення – бути великим науковцем...”; “Твоя мама – керівниця 

комунального підприємства в місті. Заклад надає послуги, за надання яких сплачують жителі міста...”; “Ви 

витягнули цікаву картку. У вашій команді є талановита особа. Він/вона – майбутній Президент України. Зараз 

єдине, що на нього\неї вказує це те, що ця особа в сорочці...”; “У вашій команді є талановита людина. Вона 

майбутній депутат. Її /його знайти легко – в неї довге волосся...” - подібні формулювання питань закладають в 

учасників тренінгу розуміння, що професійна діяльність та інтелектуальні/фізичні здібності не залежить від 

кольору шкіри, полу та інше. 
“Ви щиро прагнете змін в Україні. І ось на одній міжнародній конференції, Вас запитав експерт із іншої країни, 
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як Ви ставитеся до того, що  Україна досі не ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок, домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (так звана, Стамбульська конвенція). І 

Ви замислились: «Україна не ратифікувала? А який саме орган мав це зробити?»...” - у цьому питанні учасник 

має не просто надати теоретичну відповідь, а спробувати самостійно упевнити необхідний орган ратифікувати 

конвенцію та знайти відповідні аргументи. Таким чином ми закликаємо звернути учасників увагу на проблему як 

із ратифікацією/реалізацією конвенції та питань, яких вона стосуєтеся. 
Протидія корупції теж є складовою даної гри, як окремої правоосвітньої методології. Ми вчимо аналізувати 

компетенції кожного органу, та виявляти такі дії/обіцянки, що виходять за межі встановлених прав та обов'язків 

посадових осіб/органів, є прикладом використання адміністративного ресурсу. Після балотування гравців на 

виборні посади у даній грі ми обговорюємо разом із ними, на що вони звертали увагу при обранні окремих  

людини/кандидата, таким чином створюємо у них розуміння, коли виступи кандидатів можуть мати ознаки 

маніпуляції, популізму та навіть корупційні складові. Наприклад, часто доводиться звертати учасників увагу на 

те, що вони допускають при балотуванні у грі можливість впливу виборних посад на правоохорону діяльність 

(так званні обіцянки “всіх посаджати”) та інше.  
Екологічні питання теж є передбачені в нашій правоосвітній грі. Наприклад, подібні питання “Коло Вашого дому 

з’явилось нове сміттєзвалище. Вже декілька днів Ви думаєте чи має хтось дозвіл на розміщення сміттєзвалища 

поблизу житлового сектору? Думаєте, ходите, запитуєте людей, а тим часом сміття везуть машинами. Час 

йде, треба швидше це зупиняти. Який же орган погоджує розміщення таких об’єктів?...”, “Якість питної води 

в трубах місті А стала настільки поганою, що в школі № 15 отруїлися учні. Приїхали представники 

національного ЗМІ, ситуацію почали вивчати слідчі органи. Вам цікаво, а хто ж має контролювати якість води 

в місті? ...” дають при вирішенні їх учасникам знання та практичний досвід, як правильно діяти та добиватись 

покращення, використовуючи лише наявні у них законодавчо закріплені права. А такі питання, вчать розуміти 

яким чином розподіляється фінансування на місцевому рівні і чому окремі населені пункти взагалі не вирішують 

екологічні питання: “В місті М. дуже брудно. По всьому місту не прибирається побутове та промислове 

сміття. «Жах, що коїться, – подумала Олеся Володимирівна, яка почала працювати в цьому місті педагогом. – 

Звісно, я можу попросити учнів вийти прибратись. Але, це ж не їх обов’язок. Вони мають вчитись. Піду, 

мабуть, до ЖЕКу звернусь». Але в ЖЕЦі Олесі Володимирівні відповіли, що коштів немає, у бюджет на 

фінансування ЖЕКів було виділено мізерні кошти, їх не вистачає для сплати заробітної плати працівникам. Що 

ж робити? До кого треба звернутись, щоб збільшили фінансування ЖЕКів?...” 
При побудові/формулювання питань ми намагались включити всі необхідні галузі та питання, із якими можуть 

стикатись, чи які можуть цікавити учасників - пересічних громадян. Особливістю нашої гри є те, що крім просто 

теоретичної відповіді по суті, кожне питання вимагає фактичних дій від учасників заходів: у грі учасникам 

необхідно самостійно звернутись до посадової особи/органу, самим відстояти власні чи колективні інтереси, 

знайти аргументи. Ця умова придумана спеціально, щоб створити штучні умови на тренінгу, де гравці зможуть 

спробувати закріпити необхідні знання та головне практичний досвід, як слід будувати захисну тактику по 

захисту індивідуальних та колективних прав.  
 

2.10) Які, на Вашу думку, можуть бути довготривалі наслідки від реалізації проекту у майбутньому? 
Ми, громадська організація, сподіваємось, що наданий учасникам проєкту безоплатно екземпляр гри, статус 

тренера  та методологія, яку вони здобули в ході тренінгів, заохотить їх самостійно проводити подібні заходи в 

своїх населених пунктах. 
Завдяки проєкту у 15 областях України заявились 31 тренерів, які вже наразі надали гарантійні листи та 

зобов'язуються  провести подібний захід/заходи у власних населених пунктах.  
При чому 16 учасників даного проєкту (41,03 % від загальної кількості учасників) є освітянами - вчителями шкіл, 

педагогів вищих навчальних закладів, які працюють в галузях права, політології. Вони зацікавлені у подальшій 

реалізації/впровадженні даної методології, для них гра - один із способів в інтерактивному вигляді пройти із 

учнями/школярами деякі розділи основи права та політології. Уведення подібних методологій  у загально 

освітню практику є один із якісних способів донесення інформації для учнів та студентів. 
П'ятнадцять осіб даного проєкту (38,46% від загальної кількості учасників) - громадські діячі, які займаються 

постійно правоосвітньою діяльністю. Із свого боку ми надаємо їм право та не обмежуємо їх у реалізації даної гри 

у власних проєктах. Єдиною умовою із нашого боку була заборона використання гри “Два козаки — три 

гетьмани” у діяльності політичних штабів/політичних сил, яка була озвучена учасникам.  
 

2.11) Чи планується продовження проектної діяльності після завершення проекту. Якщо так, то в який 

спосіб за які ресурси? 
Так, ми плануємо проведення подібних тренінгів у подальшому, як для пересічних громадян, так і  для майбутніх 

тренерів, щоб передати нашу гру, як окрему методологію проведення правоосвітніх заходів. Наразі ми не маємо 

необхідне фінансування, тому не можете сказати терміни та умови проведення. Щодо тих учасників — майбутніх 

тренерів, які були залучені в даному проєкті, то із свого боку ми будемо і далі їх супроводжувати та допомагати 

при реалізації заходів.  
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3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД 
3.1) Наведіть, будь ласка, стан інформування про проект у медіа. 

Вид медіа 
Посилання 

(лінк, дата виходу / публікації / передачі) 

Чи міститься в 

публікації згадка 

про підтримку з 

боку МФВ (так/ні) 
Друкована 

преса 
- - 

Соціальні 

мережі 
https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans 

у групі публікувались протягом 2 місяців пости про проведенні тренінги 

з нашого боку та заходи, які проводили учасники- майбутні тренери. 

так 

Телебачення - - 
Радіо - - 
Інтернет-

видання 
Інтерактивний тренінг для майбутніх тренерів правоосвітньої гри, ГУРТ 

10.08.20 
https://gurt.org.ua/news/trainings/61903/ 

так 
 

Набір на інтерактивний тренінг для майбутніх тренерів правоосвітньої 

гри, Громадський простір 06.08.20 
 https://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-interaktyvnyj-treninh-dlya-

majbutnih-treneriv-pravoosvitnoji-hry  
Запрошуємо ЗМІ до висвітлення правоосвітнього заходу, Громадський 

простір 08.09.20 
https://www.prostir.ua/event/zaproshujemo-zmi-do-vysvitlennya-

pravoosvitnoho-zahodu/ 
Інтерактивний тренінг на тему державотворення та виборчої системи 

(запрошення для ЗМІ), Громадський простір  16.09.20 
https://www.prostir.ua/event/interaktyvnyj-treninh-na-temu-

derzhavotvorennya-ta-vyborchoji-systemy-zaproshennya-dlya-zmi/ 
 

3.2) Як ви оцінюєте ефективність співпраці з медіа, рівень інших комунікаційних заходів у ході проекту? 
Ефективність співпраці із медіа при реалізації даного проєкту була невеликою — це обумовлено такими 

чинниками, як:  
1)відсутність фінансування будь якої реклами в ЗМІ та соціальних мережах проведення заходів/проєкту; 
2)відсутність будь яких етапів проєкту, де б залучались ми, організатори, та/або самі учасники у медіа ресурсах;  
3)невеликий термін реалізації проєкту; 
4)наявність іншої більш цікавої для ЗМІ теми дискусії та висвітлення — проведення місцевих виборів та 

пов'язані із цим скандали відносно окремих політичних осіб/сил. 
У таких умовах було дуже складно сподіватись на безоплатне широке висвітлення заходів та проєкту в цілому в 

засобах масової інформації. 
Ми використовували наявні ресурси для публікації: інтернет видання ГУРТ та Громадський простір, а також 

відповідну групу соціальної мережі  Фейсбук https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans/ .  
У відповідній соціальній мережі за період проєкту було опубліковано 24 пости,  загальна сума переглядів яких — 

4854, у середньому один пост переглядали 202 рази. 
Кількість учасників групи збільшилось із 1831 до 1886 (максимальна кількість станом на 30.09.20). Розбивка по 

гендеру та віку учасників даної групи наступна: 

Віковий діапазон Жінки % Women Чоловіки % Men 

13-17 1 0.1% 0 0% 

18-24 65 3.5% 39 2.1% 

25-34 307 16.3% 160 8.5% 

35-44 492 26.2% 252 13.4% 

45-54 225 12% 126 6.7% 

55-64 93 4.9% 54 2.9% 

65+ 50 2.7% 13 0.7% 

Звичайно, додаткова кількість учасників менше, ніж ми запланували (ми планували до 500 осіб), але це є 

об'єктивними результатами, зважаючи на наступні чинники:   
1. нові налаштування Фейсбук, при який змінився інтерфейс на більш складний, що зменшило обсяги 

https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans
https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans/
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переглядання окремих сторінок/груп; 
2. нові правила додавання в групи, при яких можна лише запросити людину, і неможливо її додати без дозволу, 

як раніше; 
3. відсутність фінансування платної реклами у соціальної мережі Фейсбук та відповідної особи, яка б займалась 

просуванням проєкту в соцмережах та ЗМІ. 
 

3.3) З якими складнощами у ході інформаційного супроводу проекту ви стикалися? 
Як було сказано у п. 3.2. головними проблемами були: 
1)відсутність фінансування будь якої реклами в ЗМІ та соціальних мережах проведення заходів/проєкту; 
2)наявність іншої більш цікавої для ЗМІ теми дискусії та висвітлення — проведення місцевих виборів та 

пов'язані із цим скандали відносно окремих політичних осіб/сил. 
Звичайно, для реалізації подібних проєктів у майбутньому необхідно шукати фінансові можливості для того, щоб 

ми, громадська організація, мали б спроможність конкурувати в інформаційному просторі із іншими темами для 

висвітлення в ЗМІ.  
4. СПІВПРАЦЯ 

4.1) Які партнерські організації входили до команди проекту? 
Партнерською організацією у даному проекті є ГО «Інститут реформ та інновацій» (код 35545128), який очолює 

Сердюк Р.О., тренер та співавтор гри “Два козаки — три гетьмани”.  
 

4.2) Оцініть, будь ласка, рівень співпраці з партнерами. Як розподілялись ваші обов‘язки та 

здійснювалася загальна координація? 
Сердюк Роман, який є представником партнерської організації ГО «Інститут реформ та інновацій» (код 

35545128),  є тренером  у даному проєкті. Його обрання на дану вакансію було обумовлено тим, що він приймав 

участь у створенні гри “Два козаки — три гетьмани” та є офіційно її співавтором.  
Партнерська організація ГО «Інститут реформ та інновацій» також здійснювала безоплатний інформаційний 

супровід проєкту. 
 

4.3) Які додаткові партнерські відносини вдалося встановити в ході реалізації проекту (з органами 

публічної влади, ЗМІ, бізнесом, іншими неурядовими організаціями, донорами тощо), які не були 

передбачені проектною пропозицією? 
У ході реалізації проєкту ми встановили партнерські відносини із: 
1) Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Грушевського  (м. Одеса, 65045, вул. Троїцька, 49/51);  
2) Палац культури Дніпро (02099, м.Київ, вул. Бориспольска, 10). 
 

4.4) Чи плануєте ви співпрацювати із партнерами за цим проектом після його завершення? Якщо так, то в 

який спосіб? 
Так, у разі виникнення необхідності у приміщенні для проведення заходів звертатись до керівництва юридичних 

осіб — партнерів, перелічених у п.4.3. Наразі їх приміщенні - одні із небагатьох у містах Київ та Одеса, 

квадратура яких відповідають санітарним умовам, встановлених на час карантину (5 квадратних метрів на 1 

особу). Крім цього керівництво обох закладів є відкритими для спілкування/співпраці із громадським сектором та 

мають можливість встановити пільгові умови для громадських/благодійних організацій (не вимагають оплату 

повної ринкової ціни за годину оренди приміщення). 

Прізвище, підпис керівника проекту / печатка / дата 

 

 

 

 

 
ДОДАТКИ ДО ЗМІСТОВНОГО ЗВІТУ 

До змістовного звіту потрібно додати в електронному вигляді7 детальну інформацію про діяльність у межах проекту, зразки продуктів проекту, 

копії відгуків ЗМІ тощо, зокрема: 
Додатки до проєкту “Два козаки — три гетьмани”: 

1.Для 2 заходів (м. Київ та м. Одеса): 
1.1.програма; 
1.2.копії списків учасників кожного заходу з контактною інформацією (ПІБ/назва організації/посада/телефон/адреса) та особистими підписами учасників; 
1.3.фотографії із заходів; 
1.4. гарантійні листи учасників; 
1.5. фото/відео та реєстри проведених учасників заходів. 
2.Для друкованих матеріалів: електронні версії друкованих матеріалів (книги, брошури, буклети тощо). 
3.Для матеріалів ЗМІ та Інтернет: роздруківки матеріалів з Інтернет-сайтів. 

 
7 Додатки до звіту подаються у форматі .doc або .pdf (у форматі .pdf, зокрема, слід подати останню сторінку 

фінального змістового звіту із підписом та печаткою). 


