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ПЕРЕДМОВА

Здавалося б, яким чином діяльність 
Фондів громад пов’язана з Цілями Сталого 
Розвитку? Відповідь дуже проста – все, що 
ми робимо для покращення життя людей 
в наших містах та країнах, прямо чи 
опосередковано пов’язано з реалізацією 
ЦСР. Жителі наших міст та містечок стали 
жити краще та мають достатньо їжі для 
себе та своїх дітей – це цілі 1 “Подолання 
бідності” та 2 “Подолання голоду”. Наші 
лікарні та поліклініки мають обладнання, 
яке допомагає рятувати життя та зберегти 
здоров’я – ціль 3 “Міцне здоров’я”, наші 
діти мають доступ до якісної освіти – ціль 
4 “Якісна освіта”, навіть просто сприяючи 
сортуванню сміття та його переробці 
ми робимо внесок у виконання цілі 12 
“Відповідальне споживання”. Кожна наша 
дія, зроблена з думкою про те, що нас 
оточує, – про рівні права для жінок, про 
їжу для бідних та одиноких, про чисту 
річку та посаджені дерева – всі ці місцеві 
краплини потрапляють до всесвітнього 
океану глобальних Цілей Сталого 
Розвитку.

Саме тому просування ідей ЦСР, 
використання їх в повсякденній роботі 
Фондів громад та закарбування їх в 
основі діяльності організації – це ті місцеві 
кроки, які ви можете зробити заради 
глобального впливу, якого не можна 
досягнути без щоденної кропіткої роботи 
на місцях. 

Запрошуємо вас ознайомитись зі змістом 
брошури та взяти на “озброєння” Цілі 
Сталого Розвитку саме заради розвитку 
та процвітання вашого Фонду та всієї 
громади, а також усвідомити та підсилити 
свій внесок в поліпшення життя на всій 
планеті!

Ольга Нікольська, ІСАР “Єднання”, Керівник 
напрямку Розвиток культури філантропії

ПЕРЕДМОВА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ 

«Станьте громадянином та громадянкою світу. Дійте 
пристрасно та з співчуттям. Допоможіть нам зробити світ 
безпечнішим та більш сталим сьогодні і для всіх поколінь, що 
прийдуть після нас. Це наш моральний обов’язок».
Колишній Генеральний Секретар ООН Пан Гі Мун, 2015 рік

»
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ВСТУП

ЄІФГ має на меті підвищувати рівень 
обізнаності фондів громад щодо Цілей 
Сталого Розвитку (ЦСР). Це провідний 
мотив усієї нашої роботи – цю тему ми 
включаємо до порядку денного обмінів 
досвідом, розглядаємо на презентаціях 
та конференціях, у дослідженнях та в 
наших комунікаціях. Стало очевидно, 
що в нашій сфері діяльності все ще існує 
скепсис чи навіть супротив прийняттю 
ЦСР. Це спричинено відчуттям, що ці Цілі 
надто віддалені від повсякденної роботи 
фондів громад, або що здатність останніх 
впливати на питання такого глобального 
рівня надто обмежена. Цей документ має 
на меті продемонструвати, що робота 
усіх фондів громад є дуже співзвучною з 
Цілями Сталого Розвитку, і що за умови 
прийняття «загальноорганізаційного 
підходу», який враховуватиме місію, 
інвестування, стратегії, програми, 
комунікацію та діяльність, виникає 
можливість використовувати цю рамку 
для покращення їхньої функції, 
рівня довіри та ефективності у ролі 
каталізаторів зміни. Це, своєю чергою, 
може зацікавити партнерів та фонди, 
може мотивувати працівників, членів 
правління та волонтерів, а також може 
зміцнити становище фонду громади у 
його місцевості.

У цьому документі ми використовуємо 
рамку ЦСР, щоби продемонструвати 
зв’язок між місцевими діями та глобальним 
благом. Ми наводимо приклади того, як 
фонди громад по різному прийняли Цілі 
Сталого Розвитку, та демонструємо різні 
дії, за допомогою яких можна інтегрувати 
ці Цілі. Ми сподіваємося, що це вас 
надихне більше вчитися, розпочинати 
необхідні розмови, та перелаштовувати 
вашу організацію і роботу. Це допоможе 
створити механізм самопідсилення, 
завдяки якому рамка ЦСР допомагатиме 
вам та вашому фонду громади. А це у 
свою чергу допоможе реалізувати Цілі. 

Д-р Джеймс Маґован та Аня Бьольхоф, 
Директори Координатори, Європейська 
Ініціатива Фондів Громад

ВСТУП
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КОНТЕКСТ

Порядок денний в області сталого розвитку 
на період до 2030, а також прописані в ньому 
17 цілей та 169 підцілей сталого розвитку 
– це глобальний план дій, необхідних для
досягнення миру та достатку для усіх людей
зараз та у майбутньому. Мета документу –
сформувати світовий економічний прогрес
у гармонії із соціальною справедливістю
та із врахуванням екологічних обмежень
нашої планети. Загалом, цей документ йде
значно далі, аніж це робили усі попередні
розмови, що стосувалися сфери клімату
та довкілля. Він пропонує цілісний підхід
та взаємозв’язки між окремими Цілями.
Простою мовою це означає, що якщо ми
знехтуємо однією ціллю, то це вплине на
втілення інших цілей.

Мета втілити ЦСР на державному та 
міжнародному рівнях до 2030 року 
– дуже амбітна. Для цього необхідно
залучити усіх – уряди, бізнеси, фінансові
інституції, наукову спільноту, громадянське
суспільство і навіть індивідів. Ми
доб’ємося цього лише якщо станемо
першопрохідцями, відкритими до нових

форм співпраці, і втілимо трансформативну  
суть цього порядку денного. 

Водночас цей порядок денний – це 
глобальний концепт, розроблений на 
рівні ООН, і прийнятий резолюцією 
ООН. Відповідно, його стиль та підходи 
досить сильно відрізняються від того, як 
багато діячів громадянського суспільства 
скеровують свою роботу на низовому рівні. 

У моїй роботі мене часто питають, чи 
фонди, а особливо фонди місцевих громад, 
можуть докластися до втілення цієї 
міжнародної концепції. Звісно, що можуть! 
Фондам громад необхідно щонайшвидше 
долучитися до втілення ЦСР. Вони краще 
за будь-яку іншу організацію можуть 
встановити контакт між громадянами і 
громадянками та іншими зацікавленими 
сторонами у процесі втілення Порядку 
денного, особливо з стейкхолдерами 
зі сфери політики, бізнесу, науки 
та академічних кіл. Завдяки своїй 
нейтральності, фонди громад – чудовий 
механізм, який може запропонувати 

КОНТЕКСТ

ФОНДАМ ГРОМАД НЕОБХІДНО НЕГАЙНО ДОЛУЧИТИСЯ ДО 
ВИКОНАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО В ОБЛАСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ!

» «Цей звіт ЄІФГ – це справжня
скарбниця позитивних
прикладів того, як Фонди громад
докладаються до порядку денного»,
д-р Аннет Кляйнброд, радниця з питань
міжнародного співробітництва в галузі
розвитку Німецького товариства
міжнародного співробітництва
(GIZ) GmbH, від імені Федерального
міністерства економічної співпраці
та розвитку, відряджена до Асоціації
німецьких фондів
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КОНТЕКСТ

платформу для зустрічей та обміну. Вони 
також створюють можливість для того, щоби 
громадяни брали участь та докладалися 
до обговорень та процесів, навіть якщо, 
на перший погляд, видається, що такої 
можливості немає. Інша перевага полягає 
в тому, що фонди громад добре знайомі 
зі своїми громадами та спроможні знайти 
відповідні рішення, якими складними б не 
були виклики.
 
Цей звіт ЄІФГ – це справжня скарбниця 
позитивних прикладів того, як фонди 
громад долучаються до втілення Порядку 
денного. Неймовірно надихає! Я радо 
продовжуватиму співпрацювати із 
фондами громад та багатьма іншими 
стейкхолдерами заради того, щоби 
добитися розвитку задля кращого 
майбутнього, у якому ніхто не залишиться 
за бортом.

Перший конгрес SUSTAIN,  
лютий 2019, Мюнхен
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ ТА
ВИРОБНИЦТВО

ПРОТИДІЯ 
ЗМІНАМ 
КЛІМАТУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
МОРСЬКИХ 
РЕСУРСІВ

ЗАХИСТ І 
ВІДНОВЛЕННЯ 
ЕКОСИСТЕМ СУШІ

РОЗКРИВАЄМО ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВИХ ДІЙ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО БЛАГА

800 фондів громад 
у Європі створюють 
та використовують 

активи

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТА ЗВ’ЯЗОК

ПІДТРИМКА 
МІСЦЕВИХ 
ІНІЦІАТИВ

НАКОПИЧЕННЯ 
ЗНАНЬ ТА 
ЕКСПЕРТИЗИ

ЛІДЕРСТВО ТА 
ВТІЛЕННЯ 
МІСЦЕВИХ 
ЗАХОДІВ

РОЗКРИВАЄМО ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВИХ ДІЙ 
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО БЛАГА

ЗАПОБІГАННЯ 
ЗАБРУДНЕННЮ

ЗАПОБІГАННЯ 
ЗЛОВЖИВАННЮ 
НАРКОТИКІВ ТА 
АЛКОГОЛЮ

АДВОКАЦІЯ 
ІНІЦІАТИВ 
ЛЮДЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ

ПІДТРИМКА АКТИВНОЇ 
УЧАСТІ ЖІНОК ТА 
ДІВЧАТ В СУСПІЛЬНОМУ, 
ЕКОНОМІЧНОМУ ТА 
ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

ГРОМАДСЬКІ 
ФЕРМИ

ЕКОЛОГІЧНА 
ОСВІТА І 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНІЦІАТИВИ 
СПРЯМОВАНІ 
НА СУСПІЛЬНУ 
ТА ЕКОНОМІЧНУ 
ІНКЛЮЗІЮ

РОЗВИТОК 
ВЕЛОСИПЕДНОГО 
І СТАЛОГО 
ТРАНСПОРТУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ

ПРОДОВОЛЬЧІ 
БАНКИ

12

13

14

15

У кожного фонду 
громад є своє 

унікальне колесо дій

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

МІСЦЕВІ 
ЕКОНОМІЧНІ 
ІНІЦІАТИВИ

УСТАЛЕННЯ 
ВІДНОСИН З 
ДЕРЖАВНИМИ 
ТА ПРИВАТНИМИ 
ІНСТИТУЦІЯМИ

МІЖКУЛЬТУРНІ 
ТА МІЖРЕЛІГІЙНІ 
ІНІЦІАТИВИ
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ПАРТНЕРСТВО  
ЗАРАДИ ЦСР

17

МИР, 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
ТА СИЛЬНІ 
ІНСТИТУТИ

ПОДОЛАННЯ 
БІДНОСТІ

1

2

3

ПОДОЛАННЯ 
ГОЛОДУ

МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я І 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ЯКІСНА ОСВІТА

ГЕНДЕРНА 
РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА  
ТА НАЛЕЖНІ  
САНІТАРНІ УМОВИ

Фонди громад Європи, які 
втілюють множинні місцеві 
заходи, докладаються до 

реалізації ЦСР

ГІДНА ПРАЦЯ  
ТА ЕКОНОМІЧНЕ  
ЗРОСТАННЯ

СКОРОЧЕННЯ 
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
СПОЖИВАННЯ ТА 
ВИРОБНИЦТВО

ПРОТИДІЯ  
ЗМІНАМ  
КЛІМАТУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ  
МОРСЬКИХ  
РЕСУРСІВ

ЗАХИСТ І 
ВІДНОВЛЕННЯ 
ЕКОСИСТЕМ СУШІ

ДОСТУПНА ТА  
ЧИСТА ЕНЕРГІЯ

ПРОМИСЛОВІСТЬ, 
ІННОВАЦІЇ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА
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ФОНДИ ГРОМАД У ДІЇ: 
ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Фонди громад працюють у визначених 
географічних регіонах, де мають 
довготривалу інституційну присутність, 
і тому вони чудово підходять для того, 
щоби розібратися на місцевому рівні зі 
складним масивом взаємопов’язаних 
питань та почати працювати із ними. 
Завдяки їхній спроможності створювати 
та використовувати фізичні, фінансові та 
людські активи; завдяки їхньому знанню 
громади; завдяки їхній ролі в створенні 
довіри та підтримці зв’язків і відносин між 
людьми та інституціями, фонди громад – 
важливі гравці, а інколи навіть лідери, 
які можуть допомогти активізувати 
трансформації на місцевому рівні. Отже, 
вони становлять важливу зв’язуючу ланку 
між місцевими діями та глобальними 
прагненнями. 

Охоплення ЦСР настільки широке, 
що важко уявити, що фонд громади 
не докладається так чи інакше до 
їх втілення через підтримку місцевої 
діяльності та збільшення спроможності 
своєї громади. Щобільше, оскільки 
Цілі універсальні та взаємопов’язані, 
діяльність пов’язана із однією із Цілей, 
може в результаті вплинути на декілька. 
Тому важливо добитися всебічного 
розуміння усієї повістки ЦСР та прийняти 
«загальноорганізаційний підхід».

Якщо фонди громад приймуть ЦСР та 
узгодять свою діяльність із Цілями, то 
вони продемонструють релевантність 
та результативність своїх стратегій та 
роботи. Це в свою чергу може привернути 
увагу партнерів і донорів, може 
мотивувати персонал, членів правління та 

волонтерів, а також може закріпити роль 
фонду громади як сполучної ланки між 
державним, приватним та неурядовими 
секторами у його місцевості. 

У цьому розділі ми розглянемо 
практики з цілого світу, з особливим 
фокусом на Європі, де фонди громад 
використовували ЦСР для того, щоби 
зосередити та посилити свій вплив. Ми 
проаналізуємо, як вони осмислили ЦСР 
та пов’язали їх із своєю місією і роботою; 
звернемо увагу як на труднощі, які їм 
довелося подолати, так і на можливості, 
що з’явилися, та здобутки. Ми розглянемо 
приклади, в яких фонди громад:

• Переглянули свою місію
•  Привели стратегії інвестування у

відповідність із ЦСР
•  Продумали та втілили стратегії та

програми, які відповідають ЦСР
•  Використовували мову, характерну для

ЦСР у своїх комунікаціях (особливо у
плануванні та звітуванні), що допомогло
взаємодіяти з громадянами та іншими
релевантними стейкхолдерами та
оптимізувати ресурси

•  Переглянули власну діяльність та свій
відбиток на ЦСР

Загальноорганізаційний підхід передбачає 
перегляд усього – від місії до діяльності – 
через призму ЦСР. 
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Наше дослідження продемонструвало, 
що майже 60% фондів громад Європи 
уже зараз визнають зв’язок між своєю 
діяльністю та ЦСР. Для більшості це 
проявляється в узгодженості деяких їх 
заходів (програм чи грантів) із однією 
чи двома Цілями. Деякі вже закріпили 
це на стратегічному рівні, наприклад, 
використавши рамку ЦСР як основу 
для аналізу потреб їхньої місцевості 
та використавши це в плануванні, 
моніторингу та оцінюванні. Деякі фонди 
вже рухаються в напрямку до всеохопного, 
загальноорганізаційного підходу. Ми 
віримо, що цього можуть добитися усі 
фонди громад, навіть більше, це може 
стати їх визначальною рисою. Хіба буває 
краща реакція на такий загальний заклик 
до дій?

» «Фонд громади Мюнхена підтримує
сталий міський розвиток Мюнхена.
Керівними принципами діяльності
фонду є соціальна справедливість,
екологічна та економічна
відповідальність на глобальному
рівні».
Уривок з місії Фонду Громади Мюнхена

Діяльність

Фонд громади

Збори та 
комунікації

Інвестування

Стратегія, 
програми та 

заходи

Місія
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Нортгемптонширська мережа 
продовольчої бідності бере участь 
у тижневій кампанії “Покласти 
край голоду в Великобританії” 
(#EndHungerUK), листопад 2019

ЦСР у ДНК фондів громад

Осердям фонду громади має бути його місія 
– формулювання мети організації, пов’язане
з її цінностями, контекстом діяльності та
візією. Інтеграція Цілей Сталого Розвитку
в ДНК фонду громади не мусить бути
першочерговим завданням, але такий крок
допоможе зробити відданість цим цілям
довготерміновою та цілісною. Більшість
фондів громад і так можуть поєднати
свою місію з загальними орієнтирами ЦСР.
Наприклад, визнання важливості місцевої
діяльності із врахуванням глобального
контексту та сталості було прописано у
статути та місії фондів громад Фрайбурґа
та Мюнхена, які були створені ще до ЦСР.
Виходячи з цього, ці два фонди громад
узгодили свої стратегії інвестування,
політики фінансування, роботу фонду та
повсякденні справи із Цілями. 

Фонд Громади Нортгемптоншир – один із 
46 фондів, робота яких покриває майже 
усю територію Великобританії. Він відіграє 

провідну роль у тамтешньому русі, який 
заохочує більш широке врахування 
важливості ЦСР. І Фонд демонструє це на 
практиці. Фонд було створено у 2001 році, 
але нещодавно правління та персонал 
переглянули та змінили цінності та бачення 
організації, і тепер вони демонструють 
визнання ЦСР та відданість їх утіленню. 

Така візія Фонду Громади Нортгемптоншир 
формулює їх відданість як місцевих 
акторів, занурених у ширшу міжнародну 
мережу, яка має велику кількість добрих 
практик, а також колективну спроможність 
розбудовувати екосистему волонтерського 
та громадського сектору. Після обговорень 
на рівні комітету з питань впливу та всередині 
команди персоналу вищого рівня, Фонд у 
2019 році прийняв рішення включити ЦСР 
до свого Бізнес-плану на 2019-2022 роки та 
пообіцяв працювати над втіленням деяких, 
а то й усіх Цілей, у своїй діяльності.

«Бачення Фонду – створити 
культуру благодійності, яка 
посилить та підтримає місцеву 
громаду в глобальному контексті. 
Саме тому ми розподіляємо свою 
підтримку таким чином, що вона 
відображає Цілі Сталого Розвитку 
ООН»
Рейчел МакҐрас,  
Фонд Громади Нортгемптоншир

»
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Коли мова йде про інвестування, то 
традиційно, основними стовпами 
стратегії інвестування були фінансовий 
прибуток, безпека та ліквідність. Фонд 
Громади Фрайбурґа, як і інші, додали до 
них ще й четвертий вимір – сталість. 

У правилах щодо інвестування 
ендавменту Фонд прописав потребу 
інвестувати головним чином у компанії, 
орієнтовані на сталість. Інвестиції також 
мають враховувати такі чинники як етика, 
екологія та соціальна відповідальність. 
Завдяки цьому активи фонду не 
підтримуватимуть підприємства, 
діяльність та продукція яких суперечить 
принципам та цілям фонду, наприклад, 
оборонну промисловість, ядерну 
енергетику, дитячу працю та інше. 
Додатково, особливий акцент фонд 
робить на співпраці з локальними 
ощадними банками. 

Фонд Громади Північної Ірландії 
відмовився від підходу в інвестуванні, що 
ґрунтувався на виключенні виробництва 
тютюну, алкоголю, зброї тощо та відмові 
від викопних копалин, на користь більш 
проактивного відбору тих підприємств, 
які демонструють лідерство в політиках 
найму робочої сили, захисту довкілля 
та прав людини. Недавно, фонд також 
створив портфель цінних паперів, 
що включає позитивні практики, які 
ґрунтуються на ЦСР. Станом на сьогодні, 
це жодним чином не позначилося 
негативно на діяльності фонду.

ІНВЕСТУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З МІСІЄЮ,  
ДОПОМОЖЕ ПОСИЛИТИ ВПЛИВ

» «Під час інвестування активів
необхідно також брати до уваги
питання етики та екології»,
Ханна Леманн,
Фонд Громади Фрайбурга

ФОНДИ ГРОМАД У ДІЇ
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Перший конгрес Sustain, 
Мюнхен, лютий 2019

ЛІДЕРСТВО У ПИТАННЯХ МІСЦЕВОЇ 
СТРАТЕГІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

Зазвичай фонди громад мають дуже 
міцні мережі у власних місцевостях 
і можуть належним чином поєднати 
знання та експертизу усіх залучених на 
рівні міста або регіону. Завдяки тому, 
що це сталі, нейтральні та неприбуткові 
інституції, фонди громад – просто 
ідеальні майданчики для громадських 
ініціатив. Окрім цього, вони також є 
перевіреними зв’язковими з відповідними 
місцевими органами врядування. 
Згідно з результатами опитування ЄІФГ, 
фонди громад провадили діяльність, 
що відповідає усім ЦСР, але особливо 
стосовно Цілей 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 
16 та 17. Досвід програми «Глобальні 
виклики – місцеві рішення» див. стор. 26  
демонструє особливий фокус на цілях 1, 
4, 11 та 17. Багато прикладів пов’язаності 
проєктів та конкретних Цілей можна 
знайти у звітах цієї програми тут.

Взаємопов’язаність Цілей стає ще більш 
значущою на місцевому рівні. 

Фонд Громади Мессіни вже десять років 
є лідером суспільних та економічних 
інновацій та змін. Фонд мобілізує дії 
громадян, спрямовані на використання 
різноманітних активів (в тому числі і 
тих, які раніше контролювалися мафією) 
задля блага громади. 

«Порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 пропонує потужну 
рамку, яка дозволяє працювати із 
складними питаннями на місцевому 
рівні. Спроможність фонду 
спричиняти зміни на рівні громади 
та поза нею сильно залежить і від 
здатності водночас прийняти усі ЦСР, 
прийняти їх інтердисциплінарність 
та взаємопов’язаність, і від 
послідовності діяльності».
Ґаетано Джунта, Фонд Громади Мессіни

»

ФОНДИ ГРОМАД У ДІЇ

http://www.localsolutionsfund.org
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Фонд Громади Мюнхена заснували 
шестеро мешканців міста Мюнхен у 2000 
році. Вони мали на меті продовжити 
процеси, започатковані місцевим 
Порядком денним на 21 століття.

Кармен Пол зазначає, що сьогодні, через 
20 років діяльності, фонд громади суттєво 
поглиблює працю із темою сталості. 

Фонд Громади Мюнхена виконав роль 
засновників і створив разом із іншими 
організаціями Мюнхенську Ініціативу 
Сталості. У співпраці з 50 місцевими 
організаціями, у лютому 2019 року 
вони провели перший великий конгрес 
SUSTAIN, який зосередився на тому, 
як громадяни можуть докластися до 
втілення ЦСР на місцевому рівні. Разом із 
стейкхолдерами зі сфери бізнесу, політики, 
міського врядування та науки, вісім 

робочих груп випрацювали рекомендації 
щодо дій у напрямках, пов’язаних із ЦСР, 
для громадських обговорень. У конгресі 
брало участь приблизно 400 людей. 
Щоквартально проводяться подальші 
робочі зустрічі, а наступний конгрес 
заплановано на 2021 рік. 

» «На мою думку, фонди громад 
особливо добре підходять для 
популяризації втілення Цілей 
Сталого Розвитку на місцевому 
рівні. Неможливо втілити ЦСР без 
людей, яких вони стосуються. А 
як фонд громади ми перебуваємо 
у безпосередньому зв’язку із 
мешканцями та мешканками міста 
(на відміну від більшості інших 
фондів)”. 
Кармен Пол, Фонд Громади Мюнхена

Перший конгрес Sustain,  
Мюнхен, лютий 2019

ФОНДИ ГРОМАД У ДІЇ
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Інші фонди громад використовують 
свою компетентність, яку вони мають як 
центри продукування знань, і свої сили 
як лідери громади, за допомогою Vital 
Signs, відповідно до рамки ЦСР. Vital Si-
gns – це прив’язана до даних методологія, 
розроблена Фондами Громад Канади. 
Вона використовує публічні дані, 
доповнені місцевими знаннями, щоби 
виміряти життєздатність громади та 
визначити, які рішення будуть доречними 
для покращення рівня життя у даній 
місцині. Лідером тут виступає Канада, яка 
вже почала зіставляти роботу 191 фонду 
громад із державними наборами даних. 
Приклади такої роботи можна знайти у 
восьми європейських країнах (Боснія та 
Герцеговина, Великобританія, Ірландія, 
Італія, Німеччина, Сербія, Словаччина 

та Україна). Тут цей чи інші підходи були 
використані фондами громад, щоби 
поєднати аналіз потреб місцевості та 
планування із рамкою ЦСР. 

Завдяки використанню рамки ЦСР у 
поєднанні із методологією Vital Signs, 
Фонд Регіону Північного Мілану (ФРПМ) 
позиціював себе як центр продукування 
знань та лідера громади. Такий підхід 
дозволив Фонду актуалізувати 17 Цілей 
шляхом їх інтеграції до своєї діяльності, 
до взаємодії з іншими та до повсякденної 
роботи місцевих організацій. Це пов’язало 
місцеве з глобальним, допомогло 
визначити індикатори, забезпечило 
фокус діяльності та створило основу для 
розвитку загального порядку денного для 
цілої низки стейкхолдерів.

» «Наш фонд демонструє відданість 
ЦСР: ми поєднуємо місцеві дані, 
пропозиції та докази, які ми отримали 
в результаті проведених фокус 
груп. І це все є частиною глобальних 
зусиль, спрямованих на покращення 
якості життя усіх громад в цілому 
світі. Таким чином ми здійснили перші 
кроки до створення спільної програми 
дій, у партнерстві з громадськими, 
приватними та урядовими 
інституціями та організаціями. Ми 
залучили лідерів громади до поточних 
обговорень і вже плануємо наступну 
подію  Vital Signs».
Даніель Джудічі,
Фонд Регіону Північного Мілана

Фонд Регіону Північного  
Мілана
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Фонди Громад Гамбурга та Брауншвайґа 
існують вже 20 років і за цей час успішно 
розрослися. Вони надихнулися канадською 
моделлю Vital Signs, але вирішили 
адаптувати її до німецького контексту. 
Фонд Громади Гамбурга першим провів 
аналіз потреб своєї громади відповідно 
до ЦСР з використанням методики ‘Im-
PULS’. Брауншвайґ послідував прикладу 
на початку 2020 року. Хоча головній 
виконавчій директорці Фонду Громади 
Баруншвайґа Сюзанне Гафсвальд і було 
непросто переконати правління та своїх 
колег, вона не відмовлялася від ідеї. Перший 
звіт про дослідження громади Баруншвайґа 
за методикою ImPULS буде опубліковано 
у 2020 році, а Фонд Громади активно його 
використовує, аби пов’язати проблеми 

свого міста із рамкою та контекстом ЦСР. 
Це допомагає роз’яснити суть ЦСР та 
продемонструвати зв’язок між кожним 
громадянином, його/її діями та Цілями 
ООН. Завдяки методиці ImPULS Фонд 
Громади пов’язує місцеві дії та ЦСР – як в 
роботі фонду, так і в ширших обговореннях 
потреб міста з іншими стейкхолдерами.

» «Було мало зацікавлення та розуміння, 
чому ці теми релевантні для роботи 
фонду, проте я не планувала 
здаватися, тому що твердо 
переконана, що головний виклик для нас 
усіх, відданих цій справі – це вписати 
власну діяльність у глобальний 
контекст; зрозуміти, що лише спільна 
дія допоможе втілити Цілі; зробити ці 
Цілі своїми цілями. Мені здається, що 
цієї теми неможливо уникнути».
Сюзанне Гафсвальд, 
Фонд Громади Баруншвайґа

IMPULS 
Фонд Громади Баруншвайґа
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донорів зміг підтримати 21 поданий 
проєкт, що стосувалися 4 різних Цілей (1, 
3, 4 та 11). Ідеї та діяльність в цих проєктах 
зосереджувалася на місцевих умовах 
та реагували на місцеві пріоритети, але 
водночас докладалися до рішень, які 
потрібно знайти для глобальних викликів 
та проблем сталого розвитку. 

За підтримки програми Глобальні виклики 
– місцеві рішення, Фонд Громади Усті 
намагався підвищити рівень обізнаності 
та розуміння ЦСР, особливо серед 
місцевих НУО та громадянських ініціатив, 
а також серед донорів фонду. В результаті, 
фонд мобілізував місцеві неприбуткові 
ініціативи, і завдяки готовності місцевих 

Ú S T E C K Á K O M U N I T N Í N A D A C E

2 2 . 2 . 2 0 1 8

K O N E C C H U D O B Y A H L A D U

«Ми бачимо, що можна багато ще 
чого зробити для популяризації ЦСР 
та підвищення рівня обізнаності про 
них серед громадськості. Як одне 
з рішень, ми плануємо розпочати 
взаємодію із місцевим університетом 
та встановити з ним інтенсивну 
співпрацю стосовно ЦСР». 
Петр Весели, 
Фонд Громади Усті

»

Школа Життя, 
Усті, Чеська 
Республіка
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Щоб втілити ЦСР потрібно не лише 
мобілізувати фінансові ресурси – для 
цього необхідні системні зміни, які 
передбачатимуть також і нові види 
співпраці державного, приватного та 
неурядового секторів. Фонди громад 
завжди залишаться незначним гравцем 
на фінансовому полі, але у них є все для 
того, щоби відіграти роль каталізатора 
– і своїми власними діями, і через 
встановлення зв’язків, заохочення до 
дискусії та популяризацію співпраці. 

Послідовна комунікація, що ґрунтується 
на уніфікованому наборі пріоритетів, 
може допомогти налагодити партнерські 
відносини не лише між приватними 
донорами та громадськими інтересами, 
але й між іншими релевантними 
стейкхолдерами. А це допоможе 
використати знання та ресурси, необхідні 
для втілення змін. Спільна мова ЦСР 
цінна на всіх етапах цього процесу – 
від започаткування діалогу, до дій і до 
звітування. 

»  «Фонди громад можуть відігравати 
ключову роль у цьому процесі. 
Влітку 2019 року ми організували 
громадські обговорення та зустрічі із 
членами спільноти. На цих заходах ми 
популяризували ЦСР та фасилітували 
обговорення щодо напрямків 
подальшого дослідження та стосовно 
проблем громади, на які звернули 
увагу самі громадяни. Ми провели вісім 
громадських обговорень, у яких взяло 
участь понад 300 людей – більшість 
із яких раніше нічого не чули про ЦСР 
ООН».
Ясна Яшаревіч, 
Фонд Громади Тузла

ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНОЇ 
МОВИ ЦСР

Фонд Громади Тузли у діалозі 
з громадянами.

Зустріч експертної групи 
Фонду Громади Тузли
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«Фонд Громади Мюнхена підтримує 
лише ті проєкти, які відповідають 
Цілям Порядку Денного».
Кармен Пол, 
Фонд Громади Мюнхена 

»
Фонд Громади Нортгемптоншира 
планує визначити цілі, про роботу з 
якими повідомлялося у звітах про вплив 
конкретних донорів та програмних 
фондів. Окрім того, фонд розпочне 
обговорення в рамках мережі про добрі 
практики, популяризуватиме відповідну 
діяльність через піар та комунікації, 
а також розробить майстерню, яка 
заохочуватиме громадські та благодійні 
групи проаналізувати, яким чином їхня 
робота стосується однієї чи кількох ЦСР 
ООН.

Фонд Громади Мюнхена та Фонд Громади 
Фрайбурґа використовують ‘сталість’ в 
усіх проєктах, які вони підтримують. В своїх 
критеріях вони просять заявників чітко 
продемонструвати, як вони дотримуються 
принципів сталості. 

Фонд Громади Тузли під час 
обговорень із громадянами, 
Живніце, 2019.
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Більш того, фонду слід проаналізувати, як 
найефективніше можна використовувати 
його фізичні, фінансові та людські 
ресурси – для підтримки інших у їхніх 
спробах втілити зміни, чи для того, 
щоби самому стати лідером змін. Слід 
також проаналізувати, чи ефективно 
використовується найцінніший ресурс, 
який має фонд громади – організаційний 
потенціал. 

Врешті, усі можуть докладатися кожного 
дня, щоби зробити організацію сталою. 
Як, наприклад, у Фонді Громади Фрайбург 
і волонтери, і правління, і керівництво 
використовують лише сталі способи для 
того, щоби добратися до офісу. Або, як у 
Асоціації Фондів Німеччини, де персонал 
постійно намагається зменшити 
використання пластику, паперу та 
кількість відходів. Усі хто працюють у 
фондах та для фондів громад мають 
багато можливостей розпочати цикл 
змін, а також задуматися, де і як ми усі 
можемо докластися до спільної справи. 

Кожен фонд громади має прискіпливо 
проаналізувати себе через призму ЦСР та 
відповісти на питання, чи він дотримується 
на практиці ідеалів ЦСР. Зокрема, можна 
подумати про відповіді на такі запитання:

•  Чи фонд підвищує обізнаність про 
ЦСР серед власного правління, 
персоналу та інших волонтерів; чи 
просуває активно ЦСР? 

•  Чи фонд намагається заохочувати 
та популяризувати ефективні 
партнерства та співпрацю 
між державним, приватним та 
громадським секторами? 

•  Чи фонд заохочує рівність, інклюзію 
та відповідальність у своїх практиках 
управління, прийняття рішень, а також 
під час найму на роботу чи залученні 
волонтерів? 

•  Чи організація має відповідні 
політики та робочі практики (такі, що 
стосуються сталого споживання та 
виробництва)?

ПОЧНІТЬ ІЗ СЕБЕ – СТАЛА 
ОРГАНІЗАЦІЯ

ФОНДИ ГРОМАД У ДІЇ



22

Організації, створені для підтримки фондів 
громад (Асоціації, Мережі, Об’єднання та 
ін.), можуть відігравати важливу роль в 
освіті, партнерстві, інноваціях, підтримці 
та спільному творенні рішень. Згідно 
опитування ЄІФГ, лише половина таких 
організацій вже популяризують розуміння 
ЦСР серед фондів громад у своїх країнах. 
Відсутність активності головним чином 
пояснюється браком часу та спроможності, 
а не браком зацікавлення. Інші вважають, 
що рівень усвідомлення проблеми та знань 
у їхній країні все ще надто низький, щоби 
починати працювати із цією новою темою, 
хоча і визнають, що це може бути цінним. 

Конференція фондів громад 
Великобританії, що проводиться раз 
на два роки, дала можливість лідерам 
сектору взяти участь у сесії про 
важливість ЦСР на місцевому рівні, 
яку фасилітувала Марта Вілкінсон, 
головна виконавча директорка Фонду 
Громади Девону. За результатами цієї 
сесії, 46 фондів громад Великобританії 
продовжать цю розмову на державному 
рівні, завдяки Робочій групі з питань 
ЦСР при Об’єднанні фондів громад 
Великобританії.

Альянс фондів громад Німеччини 
використовує шість регіональних 
зустрічей, щоби заохотити представників 

та представниць німецьких фондів 
громад подумати, чому ЦСР для них 
важливі. Альянс є організацією, яка 
надає підтримку в розвитку понад 400 
фондам громад Німеччини. Альянс 
використовує ці щорічні регіональні 
зустрічі для популяризації ідеї, що 
позиція фондів громад на місцевому 
рівні лише посилиться, якщо вони 
узгодять свою діяльність із ЦСР.

В Україні випробовується новаторська 
система кроссекторальної співпраці 
у 13 громадах. Разом із проєктом 
«Розумна взаємодія» вони визначили 
конкретні ЦСР, які вони планують 
виконати, за допомогою Розумної 
взаємодії. Це, наприклад, ЦСР 16.7 
(Забезпечити відповідальне, інклюзивне, 
партисипативне прийняття рішень на 
всіх рівнях), ЦСР 8.9 (До 2030 року 
розробити та реалізувати політику 
сприяння розвитку сталого туризму, який 
забезпечує створення робочих місць і 
сприяє розвиткові місцевої культури та 
виробництву місцевої продукції), ЦСР 
1.А (Забезпечити мобілізацію значних 
ресурсів із найрізноманітніших джерел), 
ЦСР 4.7 (До 2030 року забезпечити, щоб 

«Регіональні куратори, які є групою 
надзвичайно досвідчених волонтерів із 
нашої сфери, організують ці зустрічі 
щодо ЦСР відповідно до місцевих та 
регіональних знань і потреб. В рамках 
майстерні, учасники визначать, які 
вони мають можливості змінити 
стратегію та діяльність».
Ульріке Райхарт, керівниця Альянсу 
фондів громад Німеччини. 

»

«Зараз спостерігається підвищений 
інтерес до теми, і ми хочемо 
розвинути обізнаність про неї 
всередині організації, аби могти 
долучитися до цієї розмови». 
Руксандра Поп, АРК, Румунія

»

СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
МЕРЕЖІ, ЯКА ДОПОМОЖЕ 
НАВЧАТИСЯ ОДИН В ОДНОГО
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ЄІФГ ініціювала « ЦСР-побудку», щоби 
підвищити рівень усвідомлення фондами 
громад релевантності ЦСР. Ця тема 
відображається у всій роботі ЄІФГ – її 
включають до порядку денного обмінів 
досвідом, розглядають на презентаціях 
та конференціях, у дослідженнях та 
комунікаціях. Сьогодні ЄІФГ зайняла ще 
більш проактивну позицію і пропонує 
підтримку зусиль, спрямованих на 
покращене розуміння релевантності 
ЦСР; на узгодження діяльності з 
Цілями, та на використання рамки ЦСР 
для того, щоби продемонструвати як 
стратегії та робота фондів громад є 
релевантними та результативними. 
ЄІФГ співпрацюватиме із організаціями, 
що підтримують фонди громад, і, де 
доречно, братиме участь у розробці 
та проведенні майстерень на цю тему. 
Окрім того, ми продовжимо збирати та 
публікувати історії про практики з сфери 
на веб-сайті ЕІФГ

усі учні здобували знання і навички, 
необхідні для сприяння сталому 
розвитку, у т. ч. шляхом навчання з питань 
сталого розвитку та сталого способу 
життя, прав людини, гендерної рівності, 
сприяння культурі миру та ненасильства, 
громадянства світу й усвідомлення 
цінності культурного різноманіття і 
вкладу культури в сталий розвиток).

Академія розвитку філантропії в Польщі 
та Фонди Громад Канади вже зараз 
потужно підвищують обізнаність та 
займаються просвітництвом стосовно 
ЦСР. Академія пропонує грантову 
підтримку в рамках своєї програми 
«Глобальні виклики – місцеві рішення», 
а канадці проводять низку заходів, які 
популяризують ЦСР. 

«Ми проводимо вебінари та живі 
тренінгові сесії на тему ЦСР. Ми 
пов’язуємо наші теперішні та 
майбутні проєкти та комунікацію 
з ЦСР. Недавно ми також провели 
процес консультацій із нашими 
членами, щоби надати федеральному 
урядові інформацію про пріоритети 
громад, допомогти урядові визначити 
пріоритети для державної стратегії 
імплементації ЦСР. Ми також 
створюємо «Альянс 2030», онлайн 
мережу для фондів громад та інших 
представників громадянського 
суспільства для праці над ЦСР у Канаді. 
А ще ми створюємо фізичний простір, 
на додаток до нашого головного офісу, 
який буде виконувати роль хабу по ЦСР 
у Канаді».
Елісон Сидні, 
Фонди Громад Канади. 

»

ФОНДИ ГРОМАД У ДІЇ

https://www.communityfoundations.eu/community-foundations-in-europe/views-from-the-field.html
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10 КРОКІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ ЦСР

ЯК ДІЙТИ ДО МЕТИ – 
10 КРОКІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ ЦСР

Небуденні амбіції ЦСР можуть видатися 
напрочуд віддаленими від повсякденної 
роботи фондів громад. Проте, якщо 
ми погодимося, що фонди громад – 
каталізатори змін на місцевому рівні, 
то ЦСР не просто релевантні, вони 
ще й пропонують рамку, яка може 

допомогти фондам громад встановити 
важливий зв’язок між місцевими діями 
та глобальними завданнями. Розділ 
«Фонди громад у дії» продемонстрував, 
що це може консолідувати та посилити 
роль, позицію і вплив фондів громад.

24
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10 КРОКІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ ЦСР

ЯК РОЗПОЧАТИ?
Прийняття ЦСР може видаватися приголомшливим. Нижче наводимо кілька варіантів 
реалістичних дій:

1.  Розвивайте своє знання про ЦСР (17 цілей та 169 завдань).
 
2.   Створіть власний ресурс, у якому буде зібрано довідковий 

матеріал та зразки добрих практик. 
 
3.  Досліджуйте та вивчайте, що робили інші фонди громад.
 
4.   Подумайте про те, як ваша робота та особливі потреби вашої 

місцевості співвідносяться із глобальними цілями та розвиньте 
ідею про ваш вплив на ЦСР. 

 
5.   Визначте із ким вам потрібно зв’язатися та створити коаліцію за 

інтересами у вашій місцевості.
 
6.   Подумайте, як розпочати розмову про ЦСР у вашій організації, а 

особливо – у вашому правлінні. 
 
7.   Проясніть у вашій організації, якими будуть переваги від 

прийняття ЦСР, а також, якими будуть наслідки прийняття 
загальноорганізаційного підходу (місія, інвестування, стратегії та 
програми, комунікації, діяльність).

 
8.   Якщо у вас є відповідний важливий проєкт, подумайте про заявку 

до Фонду «Глобальні виклики – місцеві рішення». 
 
9.   Узгодьте свою роботу із ЦСР, зверніть увагу на взаємозалежні 

кластери. 
 
10.   Визначте джерела даних чи методи збору даних, які допоможуть 

вам виміряти ваш прогрес та вплив.

25



26

ЗМІНА ПРИХОДИТЬ ЗНИЗУ 

Польську академію розвитку філантропії було створено у 1998 році. До її створення 
доклалася сильна віра в те, що завдяки розвиткові сучасної філантропії можна 
буде створити світ, у якому люди довірятимуть та допомагатимуть одне одному, 
ділитимуться досвідом та вирішуватимуть разом проблеми. Академія підтримує місцеві 
громади, нагороджує соціально залучені компанії, та заохочує людей допомагати 
іншим.
 

Окрім інших ініціатив, в рамках проєкту «Глобальні виклики – місцеві рішення» 
Академія пропонує підтримку тим організаціям та громадам з усієї Європи, які хочуть 
працювати у своїх місцевостях над досягненням ЦСР. 

ЗМІНА ПРИХОДИТЬ ЗНИЗУ –  
ЯК АКАДЕМІЯ СТИМУЛЮЄ СФЕРУ
КАЯ ПЕТРИКА

Кая Петрика є координаторкою міжнародних 
проєктів у Академії розвитку філантропії, 
Польща.
 https://www.filantropia.org.pl/eng
 http://www.localsolutionsfund.org/

https://www.filantropia.org.pl/eng
http://www.localsolutionsfund.org/
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Фонд «Глобальні виклики – місцеві 
рішення» – це перший європейський 
фонд, що поєднує громади та ЦСР. Це 
грантова програма, яка підтримує фонди 
громад та місцеві благодійні організації 
цілої Європи в їхніх спробах вирішити 
глобальні проблеми на місцевому 
рівні. Кая Петрика розповіла нам про 
досягнення програми з часу її запуску у 
липні 2016 року. 

Програма «Глобальні виклики – 
місцеві рішення» переконана, що 
самоорганізовані громади, підтримані 
місцевим благодійним ресурсом – це 
ключ до розв’язання проблем наших 
суспільств та покращення якості життя. 
Навіть найбільші та найважливіші 
соціальні проблеми можна вирішити 
краще на місцевому рівні, або, інакше 
кажучи, знизу. Чи принаймні в ідеальному 
світі їх треба вирішувати таким чином. 
Якщо не буде підтримки та розуміння на 
місцевому рівні, якщо на місцевому рівні 
лідери не залучені, то вони не скерують 
ресурси на пошуки рішень, і проблеми 
залишаться нерозв’язаними.

Ми твердо переконані, що місцеві 
громади мають відігравати ключову 
роль у процесі розв’язання глобальних 
проблем. Неможливо вирішити такі 
глобальні питання як ЦСР (наприклад, 
подолання бідності в усіх її проявах усюди; 
забезпечення всеохопної і справедливої 
якісної освіти та заохочення можливості 
навчання впродовж усього життя для 
всіх; забезпечення інклюзивності, 
безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населених пунктів) без 
низових ініціатив, керованих місцевими 
громадами. Зміна відбувається знизу 
догори. Тому, якщо ми прагнемо 
розширити спроможності місцевих 
громад та заохотити їх долучитися 
до таких процесів, необхідно плекати 
солідарність, шляхом збереження 
цінностей філантропії в громаді 
(толерантність, емпатія, турбота та мир), 
та надихати їх через популяризацію 
добрих практик. 

Проте, щоби дії місцевих громад були 
сталими та ефективними, їм необхідна 
зовнішня підтримка. Таку підтримку 

ЗМІНА ПРИХОДИТЬ ЗНИЗУ 

Фонд громади округу 
Фегераш
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можуть запропонувати фонди громад 
та благодійні організації в громадах. Ці 
інституції залучають місцеві ресурси, 
а також спрямовують у потрібному 
напрямку соціальний капітал і 
забезпечують лідерство змін у громаді. 
Вони слугують основним двигуном 
філантропії у громаді і можуть бути 
наставниками та провідниками, які 
діляться найкращими практиками та 
різноманіттям методів для вирішення 
соціальних проблем у місцевих громадах. 

Донори неохоче підтримують 
новаторські ініціативи фондів громад, 
тому що вважають це ризикованою 
інвестицією. Так само складно отримати 
фінансову підтримку на потреби 
технічної допомоги. Саме тому, та на 
підставі нашого досвіду із Програмою 
зрілості фондів громад Вишеградської 
четвірки, яка діяла в Чеській республіці, 
Словаччині, Польщі та Угорщині, ми 
зрозуміли важливість зовнішньої 
підтримки для таких організацій. Вона 
слугує стимулом для розвитку та змін у 
місцевих громадах. Тому ми і вирішили 
створити фонд «Глобальні виклики 
– місцеві рішення» – довгострокову 
програму фінансування, яка надає малі 
гранти фондам громад у Європі, щоб 
вони могли визначити та втілити місцеві 
рішення для глобальних проблем. 
Проєкти, які втілюють наші грантери, 
мають бути пов’язані з виконанням Цілей 
Сталого Розвитку. 

В рамках програми ми:

1.  проводимо європейський конкурс 
грантів, щоби підтримати фінансово 
місцеві заходи спрямовані на 
досягнення ЦСР та накопичити добрі 
практики, 

 
2.  організовуємо європейську освітню 

кампанію, яка демонструє, що 
проблеми та проєкти, пов’язані з ЦСР, 
існують в кожній громаді, а також 
навчає, як з ними працювати,

3.  Фасилітуємо європейську мережу 
фондів громад, яка фіксує різні дії, 
спрямовані на досягнення ЦСР на 
місцях, шляхом створення тематичних 
груп та міжнародних зустрічей. 

За час імплементації програми ми 
довідалися, що фонди громад можна 
розділити на дві групи. Одна прагне 
втілювати проєкти, що базуються на ЦСР. 
Деякі вже робили це раніше і дуже раді 
продовжувати. Друга група переконана, 
що ЦСР не настільки важливі, і працює 
більше всередині організації, з власними 
проєктами і не хоче долучатися до нових 
ініціатив. Саме для цієї другої групи ми і 
будемо організовувати освітні заходи та 
популяризувати наші добрі практики. 

Ми хочемо, щоби фонди громад 
усвідомили, що багато хто із них вже 
втілюють ЦСР у своїй діяльності, але 

Організація громадських  
пожертв «Фонд Слівена»

Організація громадських  
пожертв «Фонд Слівена»

ЗМІНА ПРИХОДИТЬ ЗНИЗУ 
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просто про це не знають, а також 
хочемо показати їм, наскільки важливо 
почати вирішувати глобальні виклики на 
місцевому рівні.
 
За три роки роботи програми «Глобальні 
виклики – місцеві рішення» ми отримали 
136 заявок з 17 країн (Румунія, Словаччина, 
Італія, Болгарія, Україна, Польща, Чеська 
республіка, Великобританія, Угорщина, 
Сербія, Ірландія, Хорватія, Боснія та 
Герцеговина, Латвія, Мальта, Іспанія, 
Македонія).

Наведена нижче діаграма показує, 
що проєкти, втілені нашими 
грантоотримувачами, стосувалися 
більшості Цілей. Найчастіше вони 
працювали з наступними:
•  ЦСР 1 Подолання бідності в усіх 

проявах та усюди,
•  ЦСР 3. Забезпечення здорового 

способу життя та добробуту людей 
будь-якого віку,

•  ЦСР 4. Забезпечення всеохопної 
і справедливої якісної освіти та 
заохочення можливості навчання 
впродовж усього життя для всіх, 

•  ЦСР 5. Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок та дівчаток,

•  ЦСР 11. Забезпечення інклюзивності, 
безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населених пунктів. 

Молодіжний фонд  
Обреноваца

ЦСР 1
ЦСР 2
ЦСР 3
ЦСР 4
ЦСР 5
ЦСР 6
ЦСР 8
ЦСР 10
ЦСР 11
ЦСР 12
ЦСР 15
ЦСР 16
ЦСР 17

11%

 3%

10%

16%

5%
3%5%3%

16%

6%

5%

3%

13%

ЗМІНА ПРИХОДИТЬ ЗНИЗУ 



30

Велосипедна освіта  
в Одорхею, Румунія

У 2017–2019 роках ми розподілили 29 
грантів на загальну суму приблизно 
500 000 доларів США. Гранти отримали 
організації з: Боснії та Герцеговини, 
Польщі, Румунії, Чеської республіки, 
Болгарії, Великобританії, Словаччини, 
Латвії, Італії, Сербії, України, Хорватії та 
Угорщини.

Щодо рівня та якості заявок, ми, 
безумовно, можемо сказати, що заявки 
стають дедалі кращими. Організації 
намагаються якомога чіткіше описати 
роль ЦСР у своїх проєктах. Ми також 
відзначаємо збільшення залучення 
громади до проєктів. Більше інформації 
про вплив буде опубліковано на початку 
2020 року.

У 2020 році ми проведемо зустріч для всіх 
наших грантоотримувачів, організуємо 
вебінари та інші освітні заходи та 
розпочнемо черговий грантовий конкурс. 
Рекомендуємо фондам громад, які хочуть 
бути в курсі наших планів, підписатися 
на  нашу сторінку в Facebook. Якщо вони 
зацікавлені у фінансуванні, то необхідно 
підготувати проєкт, який стосуватиметься 
ЦСР, навчатиме місцеву громаду про ЦСР 
і який хоче залучити місцеву громаду 
до розв‘язання глобальних проблем на 
місцевому рівні – а потім подати заявку 
через наш веб-сайт. Рекомендуємо 
прочитати про добрі практики, 
інформацію про які можна знайти тут:

 http://www.localsolutionsfund.org/
good-practices/

ПО ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО: 

Кая Петрика 
K.Petryka@filantropia.org.pl

ЗМІНА ПРИХОДИТЬ ЗНИЗУ 

http://www.localsolutionsfund.org/good-practices/
mailto:K.Petryka@filantropia.org.pl
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КАНАДА – РОЗУМІЄМО СФЕРУ

КАНАДА – РОЗУМІЄМО СФЕРУ
АНДРЕА ДІКС

Андреа Дікс – президентка фондів громад 
Канади 
  https://www.communityfoundations.

ca/our-purpose/

Фонди громад Канади – національна мережа, що об’єднує 191 фонд громади Канади, 
і охоплює 90 відсотків громад, від узбережжя до узбережжя. Ми співпрацюємо з 
різними секторами, щоби допомогти канадцям побудувати сильні та стійкі громади, 
а також працюємо над вирішенням питань, викладених у Порядку денному 2030, від 
зміни клімату до гендерної рівності, з використанням міжсекторального підходу. 

громад у своїх місцевостях. ЦСР у ролі 
спільної мови дають благодатний ґрунт для 
підтримки розвитку нових міжгалузевих 
партнерських відносин, а це допомагає 
нам ще більше збільшити свій вплив.

Фонди громад Канади визнали потенціал 
цієї локально-глобальної рамки і, на 
підставі попереднього лідерського досвіду 
багатьох громад та, зокрема, Тофіно, 
Гранд-Прері, Монреаля та Лондона, 
прийняли ЦСР як керівну рамку в 2018 
році. З того часу ми тісно співпрацювали 
з фондами громад та дедалі більшою 
мережею партнерів по всій Канаді та 
світі, щоби створити значущі можливості 
для навчання, співпраці та впливу. Нижче 
наведено кілька прикладів цієї роботи:

ФОНДИ ГРОМАД КАНАДИ (ФГК) 
ТА ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У вересні 2015 р. Канада разом із 192 
іншими країнами прийняла Порядок 
денний сталого розвитку до 2030 року, 
п‘ятнадцятирічну глобальну рамку, що 
зосереджується на сімнадцяти Цілях 
Сталого Розвитку. Попри те, що Канада 
почала виконувати це зобов‘язання 
пізніше ніж деякі інші країни, низка фондів 
громад не забарилися із дослідженням 
того, як може виглядати просування такого 
глобального порядку денного в контексті 
місцевих громад: у ролі грантодавців, 
організаторів, імпакт-інвесторів та 
каталізаторів спільноти знання та даних.

Рамка ЦСР має сенс. Хоча ці цілі амбітні, 
вони перекликаються із багатьма 
проблемами, над якими працюють фонди 

https://communityfoundations.ca/our-purpose/


32

2018 Фонд громади Лондона – 
майстерня по ЦСР

Створення національної мережі
Альянс 2030 – це національна 
міжгалузева мережа, яка об’єднує понад 
1600 членів, які віддано працюють над 
втіленням ЦСР в Канаді та за кордоном. 
Організований Фондами громад Канади 
і запущений разом з урядом Канади 
та мережею партнерів у 2018 році, сайт 
Alliance2030.ca уже перетворюється на 
центральний хаб для роботи Канади 
над Цілями Сталого Розвитку. Сайт 
пропонує доступ до зростаючої бази 
даних про організації, що працюють над 
ЦСР, проєкти, події та ресурси. Завдяки 
Альянсу 2030 Фонди громад Канади 
також запустили подкаст «Не буває 
маленьких планів», який досліджує через 
призму ЦСР реальні історії, що трапилися 
в Канаді.

Підтримка даних громад про ЦСР, 
завдяки програмі Vital Signs
Vital Signs – це найбільш всеохопна 
програма обробки даних Канади, якою 
користуються громади. Ініційована 
Фондами громад Канади та керована 
фондами громад з усієї Канади та світу, 
програма Vital Signs стала важливим 
знаряддям, яке допомагає визначити 
життєздатність громади, та підтримати дії, 
спрямовані на покращення колективної 
якості життя. 

У 2018 році Фонди громад Канади 
об’єдналися із Міжнародним Інститутом 
Сталого Розвитку (МІСР), щоби прив’язати 
індикатори Vital Signs до ЦСР. Ця робота 
поглибиться після запуску платформи 
даних Vital Signs у 2020 році. Разом ці 
ресурси працюють над посиленням 
місцевого звітування та прийняття 
рішень, що пов’язані із ЦСР, а також над 
покращенням процесів добровільного 

національного огляду Канади (ДНО) та 
добровільного місцевого огляду (ДМО).

Розбудова спроможності фондів громад
У 2019 році Фонди громад Канади у 
партнерстві з Фондом Чарльза Стюарта 
Мотта запустили новий Навчальний 
Інститут ЦСР з акцентом на зміцненні 
потенціалу філантропії просувати ЦСР 
в Канаді та глобально. Ця багаторічна 
навчальна ініціатива покращить 
обізнаність, навички та експертизу на 
рівні громади і розкриє трансформаційну 
роль, яку фонди громад можуть 
відігравати у просуванні ЦСР.

Національний центр Канади та ЦСР 
У серці столиці Канади Фонди громад 
Канади очолили розбудову «хабу» 
ЦСР, площею майже 1500 квадратних 
метрів, призначеного для каталізації 
міжгалузевої співпраці навколо ЦСР. Цей 
новий «Національний центр Канади та 
ЦСР» почав функціонувати у 2019 році. 
Тут розташовано коворкінг, лабораторію 
та простір для проведення заходів, а 
управляється він разом із партнерським 
Імпакт Хабом Отави. 

Покращення перспектив громади щодо 
ЦСР 
ФГК також співпрацюють з фондами 
громад та партнерами для просування 
конкретних ЦСР в Канаді. Ось декілька 
прикладів цієї роботи:

•  Ціль 5 (Гендерна рівність):  
Фонди громад Канади є національним 
партнером Фонду рівності із бюджетом 
300 мільйонів доларів. Це створило 
стійке джерело фінансування жіночих 
організацій та рухів, що сприяють 
досягненню гендерної рівності. Як 

КАНАДА – РОЗУМІЄМО СФЕРУ
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«Усі у 2019» – завершальне  
пленарне засідання конференції 
фондів громад 1.

ПО ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО:
 
ДжіПі Бервец,
Віцепрезидент 416 319 8111
jbervoets@communityfoundations.ca

Дана Дісент 
Проєктна менеджерка з питань  
партнерства 226 747 5035
ddecent@communityfoundations.ca

частина цієї ініціативи, ФГК співпрацює 
з урядом Канади задля просування 
гендерної рівності шляхом надання 
грантів через фонди громад. ФГК також 
опублікує у 2020 році три звіти Vital  
Signs, присвячені стану гендерної 
рівності в Канаді. 

•  Ціль 9 та Ціль 17 (Промисловість, 
інновації та інфраструктура): ФГК 
співпрацює з урядом Канади над 
підтримкою реалізації Програми 
готовності до інвестицій на суму 22 
мільйони доларів, що сприяє розвитку 
потенціалу в секторі соціальних 
фінансів Канади. 

•  Ціль 4 (Якісна освіта): У партнерстві 
з Королівським банком Канади (КБК), 
Фонди громад Канади разом із 
понад 80 фондами громад запустили 
конкурсну програму КБК Виклик 
Громадам - Старт Майбутнього  
(Future Launch Community Challenge). 
В рамках програми молодь 
отримує можливість представити 
ідеї, що пропонують рішення для 
нагальних соціальних, економічних 
чи екологічних потреб у їх громадах. 
Програма створює конкретні 
можливості для навчання та 
зайнятості молоді, але її результати 
будуть важливі для досягнення 
багатьох ЦСР на рівні громади.

«Усі у 2019» – завершальне 
пленарне засідання конференції 

фондів громад 2.

КАНАДА – РОЗУМІЄМО СФЕРУ
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URL-АДРЕСИ

URL-адреси

ЩОБИ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ФОНДИ ГРОМАД ТА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ФОНДІВ, ЗГАДАНІ В ЦЬОМУ ЗВІТІ, ПЕРЕЙДІТЬ 
ЗА ПОСИЛАННЯМИ:

АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ ФІЛАНТРОПІЇ У ПОЛЬЩІ 
https://www.filantropia.org.pl/eng 
http://www.localsolutionsfund.org/

АЛЬЯНС ФОНДІВ ГРОМАД НІМЕЧЧИНИ
https://www.buergerstiftungen.org/de/

АСОЦІАЦІЯ ДЛЯ ВІДНОСИН ГРОМАД (РУМУНІЯ)
http://arcromania.ro/arc/en/

ФОНДИ ГРОМАД КАНАДИ
https://www.communityfoundations.ca
http://communityfoundations.ca/vitalsigns/sustainable-development-goals/

ФОНД ГРОМАДИ БАРУНШВАЙҐА (НІМЕЧЧИНА)
https://www.buergerstiftungbraunschweig.de

ФОНД ГРОМАДИ ФРАЙБУРҐА (НІМЕЧЧИНА)
http://www.freiburger-buergerstiftung.de

ФОНД ГРОМАДИ МЮНХЕНА (НІМЕЧЧИНА)
http://s494310414.website-start.de/

ФОНД РЕГІОНУ ПІВНІЧНОГО МІЛАНА (ІТАЛІЯ)
http://www.fondazionenordmilano.org/comunita-vitali-english-version/

ФОНД ГРОМАДИ НОРТГЕМПТОНШИР
http://www.ncf.uk.com

ФОНД ГРОМАДИ ТУЗЛА (БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА) 
http://www.fondacijatz.org/

ФОНД ГРОМАДИ УСТІ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
https://www.komunitninadace.cz/en

https://www.filantropia.org.pl/eng
http://www.localsolutionsfund.org/
https://www.buergerstiftungen.org/de/
http://arcromania.ro/arc/en/
https://www.communityfoundations.ca
http://communityfoundations.ca/vitalsigns/sustainable-development-goals/
https://www.buergerstiftungbraunschweig.de
http://www.freiburger-buergerstiftung.de
http://www.buergerstiftung-muenchen-land.de
https://www.fondazionenordmilano.org/
http://www.ncf.uk.com
http://www.fondacijatz.org/
https://www.komunitninadace.cz/en
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URL-АДРЕСИ

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ:

ПЛАТФОРМА ЗНАНЬ ООН ПРО ЦСР 
Загальний вебсайт
https://sustainabledevelopment.un.org/

ПЕРЕТВОРЕННЯ НАШОГО СВІТУ: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО 2030 РОКУ
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

ІНДИКАТОРИ ЦСР
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database

РАДНИКИ З ПИТАНЬ ФІЛАНТРОПІЇ РОКФЕЛЛЕРА
Філантропія та ЦСР: з чого почати (перший том): Отримайте розуміння чому та як 
працювати з ЦСР.
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-Final- 
WEB.pdf

ФІЛАНТРОПІЯ ТА ЦСР: 
Практичні інструменти для узгодження (другий том): Дізнайтеся, як планувати, 
оцінювати, звітувати та вживати заходів щодо ЦСР.
https://www.sdgphilanthropy.org/system/files/2019-05/Philanthropy%20and%20 
the%20SDGs_Practical%20Tools%20for%20Alignment.pdf

РАДА ФОНДІВ 
Від глобальних завдань до місцевого впливу (2016)
https://www.cof.org/content/global-goals-local-impact

МІСЦЕВЕ ЛІДЕРСТВО, ГЛОБАЛЬНИЙ ВПЛИВ: 
фонди громад і цілі сталого розвитку (2018)
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundations- 
and-sustainable-development-goals

CANDID
SDGfunders.org 
http://sdgfunders.org/

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-Final-WEB.pdf
https://www.rockpa.org/wp-content/uploads/2019/04/04-12-RPA-SDG-Guide-A-Final-WEB.pdf
https://www.sdgphilanthropy.org/system/files/2019-05/Philanthropy%20and%20the%20SDGs_Practical%20Tools%20for%20Alignment.pdf
https://www.cof.org/content/global-goals-local-impact
https://www.cof.org/content/local-leadership-global-impact-community-foundations-and-sustainable-development-goals
http://sdgfunders.org/
https://sdgfunders.org/home/lang/en/
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URL-адреси

ПЛАТФОРМА ФІЛАНТРОПІЇ ЦСР
Майстер індикаторів ЦСР 
https://www.sdgphilanthropy.org/sdg-indicator-wizard

(Майстер індикаторів ЦСР — це онлайн-інструмент, який дозволяє організаціям 
пов’язати їх місію та цілі із ЦСР. Він був створений благодійною платформою ЦСР. 
Віджет можна імпортувати на інші вебсайти.)

Благодійна платформа ЦСР співпрацює з фондами, щоби узгодити їх роботу з ЦСР та 
співпрацює з організаціями-однодумцями з метою масштабування впливу.
https://www.sdgphilanthropy.org/

Трекер ЦСР
Трекер ЦСР пропонує дані щодо усіх доступних індикаторів на підставі бази даних 
https://ourworldindata.org/, з використанням офіційної статистики ООН та інших 
міжнародних організацій.
https://sdg-tracker.org

https://www.sdgphilanthropy.org/sdg-indicator-wizard
https://www.sdgphilanthropy.org/
https://ourworldindata.org/
https://sdg-tracker.org
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ПРО ЄВРОПЕЙСЬКУ ІНІЦІАТИВУ ФОНДІВ ГРОМАД (ЄІФГ)

ПРО ЄВРОПЕЙСЬКУ ІНІЦІАТИВУ 
ФОНДІВ ГРОМАД (ЄІФГ)

Європейська ініціатива фондів громад 
(ЄІФГ) – це партнерська ініціатива, 
спрямована на зміцнення та сприяння 
руху фондів громад у Європі.

Домівкою ЄІФГ є Німецька асоціація 
фондів (Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen), яка керує нею у партнерстві з 
Центром філантропії (Centrum pre filant-
ropiu) у Словаччині. ЄІФГ співпрацює з 
фондами громад (ФГ) та організаціями 
підтримки фондів громад (ОПФГ), 
переважно шляхом сприяння та 
стимулювання взаємодій, які мають 
забезпечити можливості для навчання, 
формування знань та розширення прав 
і можливостей. ЄІФГ також займається 
картуванням та аналізом діяльності ФГ, 
а також розповсюдженням інформації, 
яка сприятиме розвитку сфери. ЄІФГ 
прагне стати центральним контактним 
пунктом для ширшого залучення до 
всесвітнього руху фондів громад.   

ТЕОРІЯ ЗМІН ЄІФГ
 ЄІФГ переконана, що створення просторів 
та можливостей для транснаціональних 
діалогів, налагодження стосунків 
та обміну досвідом та практиками 
ФГ та інших практиків філантропії 
(які працюють з різними темами, що 
мають глобальне та транснаціональне 
значення) на різних рівнях, вплине на 
потенціал, спроможності, зв’язки та 
довіру всередині руху ФГ. Зокрема ЄІФГ:
•  фасилітуватиме індивідуальне та 

організаційне навчання та експертизу; 
•  надихатиме окремих людей та 

організації на лідерство та спільні дії;
•  продукуватиме знання, засновані на 

практиці;
•  розширюватиме спроможності ФГ 

розв‘язувати складні питання у своїх 

громадах та власних траєкторіях 
розвитку; 

•  розвиватиме взаємну солідарність та 
загалом зміцнюватиме сферу ФГ;

•  доповнюватиме особисті взаємодії 
віртуальними просторами та онлайн 
інструментами та ресурсами. 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЄІФГ
•  Сприяти взаємодії та навчанню, обмін 

новими знаннями та сприяння співпраці 
між ОПФГ в Європі для зміцнення 
інфраструктури підтримки

•  Надихати та сприяти зростанню сфери 
ФГ у Європі 

•  Стимулювати ФГ у Європі виконувати 
свою лідерську роль у громадах та 
співпрацювати з нагальних питань, 
таких як нерівність, міграція та зміна 
клімату

•  Побудова та обмін знаннями про сферу 
ФГ у Європі 

•  Використання фінансових ресурсів та 
іншої підтримки для розвитку сфери ФГ 
у Європі

•  Підвищення обізнаності та розуміння 
ЦСР та їх значення для роботи фондів 
громад у Європі

 
КОНТАКТИ
Аня Бьольхоф 
anja@communityfoundations.eu

Джеймс Маґован  
james@communityfoundations.eu

https://www.communityfoundations.eu/
home.html

mailto:anja@communityfoundations.eu
mailto:james@communityfoundations.eu
https://www.communityfoundations.eu/home.html


Європейська Ініціатива Фондів Громад 
Телефон +49 (0)30 897 947-57 | Fax -91

c/o Association of German Foundations | Mauerstraße 93 | 10117 Berlin | Germany 
info@communityfoundations.eu | www.communityfoundations.eu

Ми вдячні за підтримку Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду 
Роберта Боша та Фонду Кербера.

mailto:info@communityfoundations.eu
http://www.communityfoundations.eu
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