
Матриця 
для операційного планування діяльності Робочих груп 

 УНП ФГС СхП та УС ПГС на 2017 рік 
 

 Діяльність Можливості підтримки з боку 
проекту «Громадська синергія» 
(далі – Проект) 

Що потрібно зробити при 
операційному плануванні 
РГ зараз, щоб скористатися 
можливостями підтримки 

    

1. Проведення 
регулярних засідань 
РГ 

Підтримка трьох засідань РГ на рік. 
Що саме може бути підтримано: 

- Проїзд іногородніх учасників 
РГ 

- Проживання іногородніх 
учасників РГ (за 
обгрунтованої потреби) 

- Приміщення (офіс Проекту 
або оренда – за потребою) 

- Харчування учасників 
засідання РГ 

- Гонорар керівнику РГ за 
організацію засідання, 
включно із звітуванням. 

Також буде можливість 
безкоштовного проведення за 
домовленістю більшої кількості 
малих робочих засідань у 
приміщенні Проекту, без покриття 
додаткових витрат. 

Див. інформацію щодо 
умов підтримки Проектом 
організації зустрічей РГ 
(окремий документ) 

    

2. Тематичні проекти 
членів РГ 

Грантова підтримка на конкурсних 
засадах 

Див. оголошення 
грантового конкурсу з боку 
МФВ (буде оприлюднено в 
грудні 2016 р.) 
РГ може обговорити 
актуальні ідеї спільних 
проектів  

    

3. Аналітично-
адвокаційна 
діяльність РГ: 

Методична, фінансова та інша 
підтримка аналітично-адвокаційної 
діяльності РГ з боку Проекту: 

 

 - Підготовка 
аналітичних 
записок з 
проблем політики 
в певній сфері 
(policy briefs), для 
представлення 
уряду, 
парламенту, 
широкій 
громадськості, 
інституціям ЄС 

Що саме може бути підтримано: 
- Залучення експертів для 

написання policy briefs на 
гонорарній основі (за 
потребою) 

- Методично- редакційна 
підтримка з боку аналітика 
Проекту  

- Переклад, макетування, 
публікація policy briefs (за 
потребою) 

- Публічна 
презентація/обговорення 

Визначити 2-3 найбільш 
«гарячі» теми з точки зору 
РГ для розкриття у policy 
briefs 
 



policy briefs (за потребою) 

 - Публічні заходи - 
дискусії 
зацікавлених 
сторін (уряд, 
парламент, 
бізнес, 
громадськість 
тощо) щодо 
проблем 
виконання УА 
та/або СхП 

Що саме може бути підтримано: 
- Приміщення (офіс Проекту або 

оренда – за потребою) 
- Інші організаційні витрати 

 

Визначити 2-3 потенційні 
проблемні теми для 
дискусій із зацікавленими 
сторонами 
 
Визначити очікування від 
цих дискусій – які рішення у 
державній політиці 
очікуються/необхідні 

 - Прес-конференції 
та/або інші 
публічні акції 

Що саме може бути підтримано: 
- Оренда приміщень для прес-

конференцій в одній з 
інформаційних агенцій (за 
потребою) 

Визначити публічні 
приводи для проведення 
до 2-3 потенційних прес-
конференцій та/або інших 
акцій (те, що можна зараз 
спланувати, виходячи з 
відомого календаря 
діяльності офіційних 
органів і т.д.) 
 
Визначити комунікаційну та 
адвокаційну цілі 
проведення цих заходів (до 
чого саме хочемо 
привернути увагу / чого 
саме хочемо добитися) 

 - Підготовка та 
поширення 
публічних 
звернень, релізів РГ 
тощо з реакцією на 
поточні важливі 
події 

Може буде надана допомога з боку 
комунікаційного менеджера 
Проекту  

У поточному робочому 
режимі (процедура 
співпраці буде 
комунікована окремо) 

    

4. Централізована 
діяльність 
Платформи, до якої 
залучена РГ 

Для членів РГ буде можливість 
залучитися до різних типів 
централізованої діяльності, яку 
провадитиме Платформа та/або 
Проект а саме: 

 

 - Навчання для 
членів РГ 

Можливість організації навчання 
(тренінгів, а також дистанційного 
навчання) для учасників РГ – як 
щодо знань, так і щодо навичок 
(потрібних для запланованої 
діяльності РГ). 

Визначити, яке навчання 
потрібно – надати перелік 
потрібних тренінгів (як 
щодо знань, так і щодо 
навичок), з поясненням 
стосунку до запланованої 
діяльності РГ 

 - Зовнішня 
комунікація 
Платформи 

Можливість підтримки (за 
допомогою комунікаційного 
менеджера Проекту):  

- веб-сайту Платформи; 
- регулярних інформаційних 

бюлетенів  Платформи; 
- створення інших 

централізованих продуктів 

Механізми залучення 
членів РГ будуть 
повідомлені згодом 



Платформи (відеоролик, 
буклет); 

- фасилітації контактів 
експертів Платформи з 
медіа; 

- проведення кількох 
публічних інформаційних 
заходів Платформи у Києві 
та/або у регіонах.  

 - Залучення до 
моніторингу 
Угоди про 
асоціацію/реаліза
ції ініціативи 
Східного 
Партнерства 

Методологічно-координаційна 
підтримка залучення РГ до 
централізованої діяльності щодо 
моніторингу Угоди про 
асоціацію/реалізацію ініціативи СхП, 
включаючи тренінги 

Можливості у цьому 
напрямку будуть 
комуніковані окремо 

 - Регулярні зустрічі 
з представниками 
уряду та 
парламенту 

Організаційна підтримка (формати 
участі визначаються у переговорах з 
представниками уряду та 
парламенту і багато в чому залежать 
від наявності напрацювань 
Платформи, які можна було би 
представити) 

Можливості у цьому 
напрямку будуть 
комуніковані окремо 

 - Міжнародна 
адвокація та 
мережування 

Можливості будуть визначені, 
виходячи з наявних напрацювань 
Платформ в Україні 

 

 

 

Відповідно до наявної матриці, для того, аби робоча група (РГ) могла претендувати на фінансову та 

організаційну підтримку з боку проекту «Громадська синергія» (Проект), на найближчому засіданні РГ 

з операційного планування діяльності на 2017 рік варто обговорити та визначити наступне: 

1) Орієнтовний графік засідань РГ у 2017. 

2) Проговорити між собою можливі пріоритети для подання проектів на грантовий конкурс 

(бажано у кооперації між членами РГ, але це необов’язково має бути проект(и) від групи в 

цілому). 

3) Визначити 2-3 найбільш «гарячі» теми з точки зору РГ для аналітичних записок (policy briefs). 

4) Визначити 2-3 потенційні проблемні теми для дискусій із зацікавленими сторонами. 

Визначити очікування від цих дискусій – які рішення у державній політиці. 

5) Визначити публічні приводи для проведення до 2-3 потенційних прес-конференцій та/або 

інших акцій (те, що можна зараз спланувати, виходячи з відомого календаря діяльності 

офіційних органів і т.д.). Визначити комунікаційну та адвокаційну цілі проведення цих заходів 

(до чого саме хочемо привернути увагу / чого саме хочемо добитися). 

6) Визначити, яке навчання для членів РГ потрібно – надати перелік потрібних тренінгів (як 

щодо знань, так і щодо навичок), з поясненням стосунку до запланованої діяльності РГ. 

Після зведення всіх пропозицій, поданих всіма РГ обох Платформ стосовно пп.3 – 6, керівні органи 

Платформ разом з Проектом зможуть їх розглянути для врахування при формулюванні узгоджених 

операційних планів діяльності Платформ за підтримки Проекту на 2017 рік. 


