
для сталого розвитку 
вашого  міста / громади 

П А Р
Т И
Ц И
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від Фундації ПАУСІ





напрямки роботи 

команда 

підходи

досвід

контакти



Партиципація - це включення 
жителів і жительок 
в процес прийняття рішення, які їх безпосе-
редньо стосуються

Фундація ПАУСІ - організація
яка займається впровадженням, супроводом 
та промоцією партиципації в Україні 
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якісно організувати процеси та заходи з залученням 

місцевих жителів

вирішити конфліктну ситуацію, яка пов’язана з реаліза-

цією управлінських рішень

підготувати реальну стратегію на умовах громадської 

участі і просторового планування

організувати цікаву навчальну поїздку чи стажування в 

Україні, Молдові, Грузії чи Польщі 

Наша 
команда 

допоможе 
вам
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НАПРЯМКИ 
РОБОТИ



 організація учасницьких (партисипативних) 

процесів на основі інформування, консультування, 

діалогу та партнерства між владою, громадою та 

бізнесом

 впровадження, супровід, оцінка та вдоскона-

лення  громадського бюджету  (бюджету участі)

громадський бюджет для навчальних закладів та 

молоді

 організація громадських консультацій  

 організація та фасилітація заходів
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 проведення дослідження з питання грома-

дянського суспільства 

 діагностування потреб міст та громад

 

 менеджмент проектів 

 формування стратегії розвитку міста та ОТГ 

 робота над зростанням бізнес-активності в 

місті та ОТГ
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ТРЕНІНГИ 
ЩОДО ГРОМАДСЬКОГО 

БЮДЖЕТУ   
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ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

 аналіз потреб міста/гро-

мади/муніципалітету перед 

впровадженням Громадського 

бюджету

 семінар щодо цілей, 

принципів і цінностей громад-

ського бюджету 

 семінар з організації 

процесу громадського бюдже-

ту /нормативні документи, пла-

нування етапів/
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БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

 консультації на кож-

ному етапі громадського 

бюджету (подання проектів, 

перевірка, голосування, ре-

алізація проектів)

 семінар щодо органі-

зації інформаційної кампанії 

(медіаплан, цікава полі-

графія, промоція проектів)

 марафон написання 

проектів (проекти, які від-

повідають потребам меш-

канців і мешканок, креативні 

проекти)

 

 семінар з оцінки та 

удосконалення громадсь-

кого бюджету (SWOT-аналіз, 

аналіз стейкхолдерів, нова 

редакція нормативних доку-

ментів)

 школа підготовки міс-

цевих модераторів громад-

ського бюджету 
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ПРОСУНУТИЙ РІВЕНЬ

 як створити нову мо-

дель громадського бюджету 

(громадський бюджет 2.0, 

Делібераційний громадсь-

кий бюджет)

 інноваційні практики 

залучення мешканців

(громадянська платформа, 

локальна група дій)

 воркшоп з просторо-

вого планування та мапуван-

ня потреб жителів та жите-

льок 

 

 тренінги із фасилітації 

та модерації заходів

 менторська підтримка 

місцевих координаторів гро-

мадського бюджету 

 міжнародні навчальні 

візити щодо Громадського 

бюджету та партиципативних 

практик 

 регіональні Форуми 

громадського бюджету 
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КОМАНДА  



Донос Леонід  
фасилітатор, урбаніст 
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Наталія Винниченко  
доктор економічних наук, екс-
пертка  з місцевого економіч-
ного розвитку  та фінансів  

Катерина Мальцева  
координаторка Громадсь-
кого бюджету, дизайнерка 
івентів 

Уршуля Маєвська 
екс-замісниця директора Центру 
суспільної комунікації м.Варшава, 
координаторка ГБ у Грузії, працює у 
сфері комунікації та партиципації 



Роман Нікітенко
менеджер проектів, аналітик, 
політолог

Костянтин Плоский 
науковець, кандидат 
наук, аналітик  

Євген  Перевезенцев 
аналітик, експерт з за-
лучення, фасилітатор 

Анна Ніколенко-Баєва  
експертка з інтеграції 
та залучення вразливих 
верств населення 
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Людмила Проценко  
працює з конфліктами, знає як про-
філактувати професійне та емоцій-
не вигорання, надає психологічну 
підтримку 

Кшиштоф Фільцек 
директор Фундації ПАУСІ, 
гуру партиципації  
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Роман Широких 
фахівець з ЕСКО-контрак-
тів, фасилітатор, працює з 
молоддю   

Ірина Стасюк 
експертка із громадських кон-
сультацій, фасилітаторка  
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організація 
Міжнародних 
Форумів 
практиків партици-
пації в Україні 

спільна робота у 
міжнародних про-
ектах 
з такими  партнерами 
як: Фонд Східної Європи, 
ПРОМІС, GIZ, Міжнарод-
ний Фонд Солідарність 

фасилітація 
більше 600 
заходів
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Фундації ПАУСІ



впровадження 
учасницьких 
практик 
в більше ніж 40 містах 
та ОТГ України

аналітичні 
звіти 
щодо розвитку 
громадянського 
суспільства 

більше 200 прак-
тичних семінарів 
і тренінгів 

для органів місцевого 
самоврядування, гро-
мадськості та бізнесу
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 Реальна робота для якісних змін життя 
у громадах  

 Індивідуальний підхід до кожного 
міста/громади/муніципалітету 
 
 Відкритість 

 Інклюзивність 

 Ми практики. Працюючи з містами та 
ОТГ - пропонуємо практичні кейси, що при-
носять реальні результати

 Мультидисциплінарність 
Міжнародні зв’язки Польща, Грузія, Молдова 
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Донос Леонід 
ldonos81@gmail.com 
+38(096)112-77-03 

для співпраці із командою
Фундації ПАУСІ

Костянтин Плоский
pauci.kp@gmail.com
+38(067)222-80-65


