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ПРОЕКТ 

Тренінг – семінар

Ключові аспекти та підводні камені 
стратегічного планування громадських 
організацій в сфері антикорупції 

29 серпня 2020 року, Київ, готель «Віта Парк Борисфен»

ІРИНА НЕГРЄЄВА,  
незалежний консультант з управління 
проектами, моніторингу та оцінки

20-річний досвід програмного менеджменту 
проектів технічної допомоги USAID, що 
націлені на розвиток незалежних медіа, 
розбудову громадянського суспільства, 
малого та середнього бізнесу, реформування 

уряду. Добре знання вимог та процедур донорських програм у роботі з 
місцевими партнерами за підтримки USAID, DFATD (Canada), DRL, UNDP, 
EU та інших. 

Добре розуміється на проблематиці організацій громадянського 
суспільства України, комунікації та зв’язків з громадськістю, реформуванні 
державного сектору, медіа розвитку, допомоги ВПО та сектору малого та 
середнього бізнесу. Має досвід організації та проведення соціологічних 
досліджень - збирання даних, аналіз та звітування, зокрема національних 
та регіональних опитувань методом особистого інтерв’ю, онлайн 
опитувань, глибинних інтерв’ю, фокус груп та вторинних (кабінетних) 
досліджень. Ефективний комунікатор, модератор та тренер, що завжди 
орієнтується на потреби аудиторії. Гнучкий та ефективний менеджер з 
орієнтацією на кінцевий результат.

Міждисциплінарний  
науково-освітній центр протидії корупції –  

перший в Україні науково-освітній міждисциплінарний 
центр, де досліджують корупцію як суспільно-

політичне явище та розглядають шляхи системного 
запобігання середовищу, що сприяє корупції.



Час Тема

9:30  Привітання. Знайомство. 
Проговорення очікувань та потреб учасників. 

10:00–11:30

Кому потрібна стратегія – донору чи організації? Коли 
варто займатись стратегічним плануванням? 
Вплив стратегії на проектну діяльність організації, 
фінансову життєздатність, комунікацію, побудову 
партнерств та лідерство.

11:30–11:50  Перерва на каву 

11:50–13:20

Етапи стратегічного планування. Що робити, якщо 
стратегічне планування пішло не так / зайшло в глухий 
кут? 
Як організувати ефективну стратегічну сесію в 
організації? Яку інформацію варто зібрати до того? Роль 
модератора. 
Чому стратегічний план почиває в шухляді? Основні 
помилки українських ГО при розробці стратегії.

13:20–14:00  ОБІД

14:00–15:30

Стратегія як документ: структурування та алгоритм 
написання. Елементи робочого плану. Що має бути 
публічним і що робочим планом організації? Обмін 
успішним досвідом. 
Практична вправа: складання чек листу з стратегічного 
планування для ГО

15:30–15:50  Перерва на каву

15:50–17:00 Підходи до планування показників досягнення 
стратегічних цілей. 

ЯКЩО ВИ ПРИЇХАЛИ В КИЇВ НА 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ то до 
зупинки «парк Муромець» ви можете 
дістатись двома способами.
Варіант № 1: Прямий автобусний 
маршрут 114 «Вокзал  - Троєщина».
Їдете до зупинки «парк Муромець».
Автобусна зупинка розташована з боку 
Центрального вокзалу зліва від виходу.
Варіант № 2: метро – автобус/
тролейбус/ маршрутка
Метро Вокзальна – метро Хрещатик, 
перехід на Майдан Незалежності, 
Майдан Незалежності – Почайна. 
Сідаєте в останній вагон. І там на Ваш 
вибір, все, що їде на Троєщину і Лівий 
берег.

ЯКЩО ВИ ПРИЇХАЛИ В КИЇВ НА 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ. 
Метро Деміївська – метро Почайна. 
І далі Все, що їде на Троєщину і Лівий берег. 

Якщо хочете використати таксі сервіс, то ціна проїзду вийде у діапазоні 
до 200 грн, як від залізничного, так і від автовокзалу.

 50.49641,30.5349172

Час Тема
 Під час практичних завдань організації-учасниці 
розроблять чек-лист з стратегічного планування для 
членів мережі, базуючись на обговоренні власного 
досвіду, та намітять подальші кроки стратегічного 
планування у власних організаціях. 

         

         

         

         

         

         

         

         

ПРОГРАМА

ЯК ДІСТАТИСЬ ГОТЕЛЮ «ВІТА ПАРК БОРИСФЕН» 
Готель розташований у середній частині Труханового острова, від 
зупинки громадського транспорту до готелю йти пішки 10 хвилин 


