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засідання загальних  зборів  членів  Кролевецької громадської  організації 
«Муніципальний  центр  стратегічного  планування  та   

маркетингових  досліджень  «Дороговказ» 
 

 
 м. Кролевець              04  травня  2012  р. 
 
 З  метою  виконання завдань діяльності Кролевецької  громадської  організації  
«Муніципальний  центр  стратегічного  планування  та  маркетингових  досліджень  
«Дороговказ», які  визначають  пріоритетні напрямки  діяльності  та  функціонування  
організаційної  структури  організації задля досягнення практичних результатів у сфері 
підвищення якості життя в місті, створення засад розвитку громадянського суспільства, 
членами  ГО  у  складі, громадян,  які  проживають  у  м. Кролевець: 

1. Любивий  Володимир  Анатолійович, голова ради ГО;  
2. Коренчук Василь Іванович, член ГО; 
3. Демченко  Леся  В’ячеславівна, член ГО; 
4. Стороженко Роман Віталійович, член ГО; 
5. Косенко Олександр Олексійович, член ГО; 

проведено  Загальні  збори  членів  Кролевецької громадської  організації 
«Муніципальний  центр  стратегічного  планування  та  маркетингових  досліджень  
«Дороговказ»  (ГО Муніципальний центр  «Дороговказ»). 
 
Голова  зборів:  Любивий  В.А. 
Секретар  зборів:  Стороженко Р.В. 
 
 Порядок  денний: 

1. Про діяльність організації в І півріччі 2012 року (аналітична доповідь голови Ради 
Любивого В.А.). 

2. Про хід виконання молодіжного проекту «Нова генерація: відкриття молодіжної 
ініціативи в рамках побратимської співпраці» (NGO-2012).  

3. Про хід виконання проекті «Відкритий світ інформаційних технологій. «IDEA» 
міжнародної агенції «Проджект Гармоні» (м. Київ) та корпорації Microsoft. 

4. Різне. 

Хід засідання: 

По  першому  питанню  виступив  голова  Любивий В.А.,  який  поінформував про 
проведену роботу за чотири місяці 2012 року та поділився планами на наступні два місяці. 
Головним акцентом діяльності ГО є участь в громадянській платформі виконання проекту 
«Відкритий світ інформаційних технологій» (IDEA), «Нова генерація: відкриття 
молодіжної ініціативи в рамках побратимської співпраці» (NGO-2012). Пошук нових 
можливостей у сфері фандрейзингу з метою залучення додаткових коштів (ресурсів) у 
розвиток громади Кролевецького району. Окремо слід відзначити перспективу активної 
співпраці згаданих вище проектів з проектом «Бібліоміст», до якого долучились 
бібліотеки Кролевецького району та спільне виконання заходів в рамках місцевого 
проекту «Розвиток інформаційного простору Кролевеччини як один із шляхів 
відродження духовності». 

Ідея, яка об’єднує всі згадані вище розвиваючі соціальні проекти, полягає в створенні 
умов для ініціативного пошуку нових можливостей формування ресурсних фондів через 
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виконання проектів, які вирішують проблемні питання функціонування громад. Проблема 
відсутності досвіду у ініціативних груп в розробленні та реалізації проектів (отримання 
грантів) зводиться до технічного питання, а саме: вміння пройти шлях від ініціювання ідеї 
до розроблення проекту та пошуку донорів (участь в конкурсах на отримання ресурсного 
гранту). 

  Передбачається розпочати активну роботу з питання проведення відповідної 
просвітницької місії в селах Кролевецького району. Форма роботи: створення Євроклубів 
на селі та в місті (навчальні заклади) як суб’єктів ініціативи та розроблення проектів за 
підтримки та активної участі органів місцевого самоврядування.  

Планується продовжувати роботу в міжнародному напрямку як ефективної можливості 
просування іміджу (бренду) Кролевецького району: 

- Співпраця з Гміною Мальборк (РП); 
- Співпраця з Конишевським районом (РФ); 
- Проведення пошуку встановлення нових побратимських контактів: Литва, Білорусь, 

Латвія, Естонія тощо; 

Було наголошено на практичному виконанні ІІ етапу молодіжного проекту NGO-2012. 
Зазначене стало можливо через підтримку з боку Кролевецької районної ради. Підтримка 
та співпраця на виконання молодіжного проекту забезпечило реалізацію громадської 
ініціативи (в т.ч. з боку Муніципального центру «Дороговказ») щодо встановлення 
побратимських стосунків Кролевецького району з польською Гміною Мальборк 
(підписання відповідної Угоди 23 вересня 2011 року в м. Кролевець). Вже зараз варто 
розглядати також можливі варіанти практичних дій, спрямованих на наповнення змістом 
рамкової Угоди про співпрацю, а саме: розроблення та реалізація молодіжного проекту, 
пов’язаного з учнівським обміном, перебуванням делегації на території Польщі. 

Гміна Мальборк підтримала наміри щодо молодіжного спрямування початкових дій 
побратимів. Розпочато практичну діяльність з метою виконання намірів щодо спільного 
молодіжного українсько-польського проекту, що отримало втілення в 10-денному 
перебуванні делегації Кролевецького району в Республіці Польщі з 23.04.12 по 04.05.12. 

Фактично, прийшов час виконувати програму, започатковану у жовтні 2011 року, - 
Програму створення системи Євроклубів Кролевецького району, яка претендує на те, 
щоб забезпечити змістовне наповнення створеної Кролевецькою районною радою 
матеріально-технічної бази (розвиваючий соціальний проекту «Розвиток інформаційного 
простору Кролевеччини – один із шляхів відродження духовності», оскільки без 
систематичних зусиль відповідального активу громад сіл Кролевецького району справа 
обмежиться лише створенням  технічної бази, чого явно недостатньо для виконання місії 
проекту «Розвиток інформаційного простору Кролевеччини».  

Таким чином, з вересня 2011 року реально функціонує Координаційний центр 
Євроклубів «Pu-Re» при Кролевецькому районному Будинку дітей та юнацтва (який 
об’єднує представників шкільної молоді віком від 14 до 17 років), що дозволяє з 
оптимізмом дивитись на перспективу реалізації намірів в 2012/2013 учбовому році.  

З липня 2011 року забезпечено функціонування навчального центру IDEA (на базі 
громадської платформи: Муніципальний центр «Дороговказ», Станція юних техніків, 
Центр занятості), яким проводяться навчальні заходи (семінари-тренінги, курси за 
програмою «Світ безмежних можливостей» в рамках проекту «Відкритий світ 
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інформаційних технологій»). Продовжено співпрацю у вигляді виконання в рамках 
програми міні-проекту «Соціальна активізація місцевої молоді та пенсіонерів з 
використанням інформаційних технологій» Термін укладеної угоди про діяльність в 
рамках проекту добігає до кінця у липні 2012 року. В залежності від успішності оцінки 
роботи центру буде прийматись рішення про продовження співпраці по проекту IDEA у ІІ 
півріччі 2012 році. 

Було подано пропозицію щодо погодження основних напрямків діяльності ГО у І 
півріччі 2012 року (пропозиція надійшла від Стороженка Р.В.), яку підтримали всі 
присутні на зборах. Було вирішено провести голосування. 

 Голосували: 
 «За» - 5 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 
 
 Вирішили: продовжувати намічені стратегічні лінії докладання зусиль для 
розвитку громади у 2012 році.  

 
По другому питанню заслухали більш детальну інформацію про виконання 

молодіжного проекту «Нова генерація: відкриття молодіжної ініціативи в рамках 
побратимської співпраці» (NGO-2012). Присутні були поінформовані про перебіг 
програми перебування молодіжної делегації Кролевецького району в Польщі. Фактично, 
мова йде про хід виконання місії по наповненню побратимських взаємостосунків з 
Гміною Мальборк практичними діями. Любивий В.А. відзначив, що дана ініціатива 
набула практичних обрисів через сприяння з боку Блажея Зайонца (м. Олава, Польща, 
голова громадської організації «Взаєморозуміння Схід-Захід»), Анджея Літвінчука 
(громадянин Польщі, що проживає в м. Кролевець), громадськості та місцевої влади 
(особливо – голів районного рівня: Олега Шпринделя та Миколи Авраменка), Сумського 
обласного благодійного фонду «Благовіст» та депутата Сумської обласної ради Григорія 
Кирика . З 23.09.11. – Угода про побратимські взаємостосунки між Кролевецьким районом 
та Гміною Мальборк є історичним фактом, відбувається узгоджена діяльність на її 
виконання. 

Інформація взята до відома. 
 
По третьому питанню виступив Любивий В.А., координатор проекту IDEA в 

Кролевецькому районі. Станом на 01.05.12 проведено три семінарських заняття для 
безробітних та молоді на базі Кролевецького районного центру занятості на соціально-
адаптивну та розвиваючу тематику. Здійснено два випуски по курсу «Основи роботи з 
комп’ютером» (02-03.04.12). Зараз триває процес формування нових навчальних груп: 
навчання двох груп в навчальному центрі (молодіжна та для дорослих) по курсу «Основи 
роботи з тестом». У червні 2012 року планується провести випуск з врученням 
відповідних сертифікатів Microsoft.  

Було поінформовано присутніх про перспективи продовження співпраці з PH-
International в рамках проекту IDEA у ІІ півріччі 2012 році. План полягає в отриманні 
довгострокового фінансування центру на проведення освітянських заходів та розвитку 
громади.  

Більш детально Любивим В.А. було проведено інформування про «Програму 
створення системи Євроклубів Кролевецького району» та можливих шляхів участі МЦ 
«Дороговказ» в її реалізації через проект «IDEA» (обґрунтування Програми в додатку 
до протоколу). 
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План продовження участі в ініціативі щодо продовження роботи на базі 
Кролевецької  громадської  організації  «Муніципальний  центр  стратегічного  
планування  та  маркетингових  досліджень  «Дороговказ» навчального центру «IDEA» (на 
базі СЮТ та ЦЗ) в рамках  проекту «Відкритий світ інформаційних технологій «IDEA» 
міжнародної агенції «Проджект Гармоні» (м. Київ) та корпорації Microsoft, участь в 
виконанні Програми створення системи Євроклубів Кролевецького району  підтримали 
всі присутні на зборах. Винесли пропозицію щодо затвердження такого плану дій. Було 
вирішено провести голосування. 
 Голосували: 
 «За» - 5 
 «Проти» - 0 
 «Утримались» - 0 
 
 Вирішили: доручити голові Ради Володимиру Любивому провести необхідну 
організаційну роботу з метою створення умов проведення фінансування участі в проектах 
у 2012 році (функціонування в м. Кролевець центру «IDEA», спрямоване на надання 
послуги з комп’ютерної грамотності (на базі Кролевецької СЮТех та Кролевецького 
районного центру занятості, в тому числі через проведення серії публічних заходів 
проекту «Формула успіху», проведення занять з молоддю в рамках виконання програми 
«Створення системи Євроклубів Кролевецького району) з використанням досвіду 
функціонування центру «IDEA» в м. Конотоп. Забезпечити активну виховну та 
організаційну роботу (функціонування  Координаційного центру Євроклубів «Pu-Re», 
виконання молодіжного проекту «NGO-2012»), залучення до участі в Програмі створення 
системи Євроклубів навчальних закладів Кролевецького району, активістів-волонтерів 
тощо.  
 
 Під час розгляду четвертого питання обговорили різні організаційні  моменти 
функціонування громадської організації у 2012 році. 
 
 
 
 
 
  Голова  ради:                                                 В.А. Любивий  
 
 
 
 Секретар:                                                                              Р.В. Стороженко  
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