
  
Проект стратегії станом на 22 травня 2013 р.— 

в процесі редагування після зауважень та пропозицій Правління на засіданні 22 травня 
  

СТРАТЕГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ МФВ НА 2014-2017 РОКИ 
  

1. ОБЗОР-АННОТАЦІЯ СТРАТЕГІЇ (Summary, 500 слів  - пишеться останньою) 
  
2. ІСТОРІЯ ТА КОНТЕКСТ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 
  

Історія та специфіка фонду. Фонд був створено як українсько-американський фонд «Відродження» у 
1990 р. на основі прохання до Джорджа Сороса з боку представників руху за незалежність України.  У 1991 р. 
фонд був перереєстрований під нинішньою назвою «Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ), як національна 
благодійна установа. Відповідно до Статуту, місія фонду – розвиток відкритого суспільства задля вирішення 
соціальних проблем, а також проблем освіти, науки і культури. Офіс фонду, який складається з невеликого 
будинку та кількох окремо розташованих приміщень, розташовано у Києві. 

Сьогодні фонд є найбільшим донором для третього сектору в Україні та найбільшою національною 
фундацією відкритого суспільства на пострадянському просторі. Ми створили дієву прозору організацію, за 
допомогою якої незалежні авторитетні експерти розподіляють кошти на підтримку проектів НУО. Завдяки 
національному управлінню та менеджменту фонд має репутацію незалежної інституції, політично 
дистанційованої від всіх політичних сил. МФВ значно посилює роботу Фундацій Відкритого Суспільства завдяки 
всебічному розумінню локального контексту та швидка реакція у разі його зміни. 
    Суспільство та представники влади сприймають фонд не лише як донора, а як експертну інституцію. Фонд 
набув авторитету в просуванні  ідей відкритого суспільства у порядок денний публічної політики у складному 
політичному та світоглядному контексті. Особливу увагу ми приділяємо розвитку громадянської активності, 
дотриманню прав людини, демократичним реформам та боротьбі з корупцією, освіті, громадському здоров’ю, 
європейської інтеграції України. Наші великі цілі: 

1. Відкрите і демократичне суспільство: позитивні зміни та протидія відступу від демократії у ключових 
сферах шляхом громадської участі та сильнішого громадського тиску (коментар: можливо краще 
«впливу»; і далі по тексту йдеться про вплив) і внеску у публічну політику (Making the society open and 
inclusive: to promote change and counter backsliding in cornerstone areas by strengthening participation and 
providing a stronger civic input the public policy agenda). 

2. Справедливість для всіх: протидія дискримінації, ксенофобії та  виключенню окремих соціальних груп із 
суспільного життя шляхом зміни  недемократичних законів та практики їх застосування, посилення 
правових можливостей вразливих верств населення (Justice for all: to counter discrimination, xenophobia 
and exclusion by challenging nondemocratic laws and law enforcement practices and empowering 
disadvantaged and vulnerable groups). 

3. Прозорий уряд (коментар: в Україні уряд=Кабінет Міністрів України, і знову йде обмеження спектру 
впливу, адже окреслено лише один сегмент виконавчої влади, хоча розумію, що англійською звучить 
добре government, що поглинає всі владні ланки; в Україні краще використовувати влада, адже йдеться 
про три гілки: виконавчу, судову і законодавчу): протидія корупції шляхом забезпечення прозорості 
(коментар: забагато «прозорості» в одному реченні, можливо в цьому місці краще вжити «відкритість», 
що, своєю чергою, поглине «доступ до інформації» як один із визначальних чинників відкритості [поряд, 
наприклад, з якістю законодавства]) влади, доступу до інформації та запобігання конфлікту інтересів 
державних і муніципальних службовців (коментар: в Україні прийнято два закони: ЗУ «Про державну 
службу» і ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», кожен з яких регулює свій рівень, а 
відтак, і статус різних видів суб’єктів; при пропонованому формулюванні Фонд покриє і рівень місцевого 
самоврядування) (Clean government: to challenge corruption by ensuring transparency, access to information, 
and countering conflict of interest in the public sector). 
(ПРОПОЗИЦІЯ: 3. Прозора влада: протидія корупції крізь призму забезпечення відкритості органів влади 
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та вжиття заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів) 
Фонд як рушій розвитку громадянського суспільства. Ми прагнемо, щоби громадянське суспільство мало 

якнайбільший вплив на стратегію та реалізацію місії фонду. Довіра суспільства до фонду ґрунтується на 
різноманітній партнерській співпраці практично з усіма провідними організаціями громадянського суспільства 
(див. Fealty to Fields and Concepts). Це не лише грантова підтримка. Ефективне здійснення останньої не було б 
можливим без існуючої практики запрошення менеджерів і членів Правління МФВ як експертів до планування 
стратегій провідних громадських мереж, у тому числі тих, що не мають грантової підтримки МФВ. 

Водночас, широка взаємодія з третім сектором, підтримка невеликих місцевих організацій, що є унікальним 
для донорів в Україні, створюють ризик недостатньої концентрації ресурсів та відсутності помітних на 
національному рівні результатів. Утім, в умовах недостатнього розвитку громадянського суспільства, ми 
вважаємо такий ризик виправданим за умови мережування та синергії локального активізму з великими 
ініціативами, які поцілені (коментар: краще вжити - сфокусовані, націлені) на чітко визначені результати. Це дає 
можливість долати своєрідну “NGOcracy” у третьому секторі. Експерти слушно вказують на розрив між 
найактивнішим загоном НУО і регіональними організаціями, чиї інтереси опиняються на маргінесі донорської 
підтримки. 

Можливості для просування цінностей відкритого суспільства. На виборах Президента України (2010 р.) 
та на Парламентських виборах (2012 р.) партії, очолювані лідерами помаранчевої революції, та нові опозиційні 
партії, програли з невеликою різницею своїм оппонентам – Віктору Януковичу та Партії регіонів. 
Пропрезидентські політичні сили представляють інтереси великого індустріального капіталу та російсько-
орієнтованого населення лівих поглядів, переважно консервативних щодо демократичних реформ. Це призвело 
до перманентної політичної кризи як наслідок жорсткої взаємної боротьби провідних політичних сил, у тому числі 
з використанням тактики крайнього популізму – загальних гасел та нездійсненних обіцянок. 

Все це значно зменшило довіру громадян до обох полюсів політичного класу та посилило критичне 
сприйняття політичного популізму у громадській думці. Вакуум політичної дії та волі поступово заповнюється 
різноманітним формами громадського активізму та тиску на владу. Спроба уряду монополізувати владу в усіх 
сферах, включаючи посилення контролю a-la Путін над неурядовим сектором, завершилась невдачею. 
Посилюється тиск щодо участі громадян у прийнятті державних (краще: управлінських; випадає сегмент рішень у 
системі місцевого самоврядування) рішень на всіх рівнях. Посилюється довіра суспільства до громадських 
організацій. Зростання суспільної ролі громадських організацій створює базову можливість для фонду впливати 
на захист і просування цінностей відкритого суспільства у сферах, що належать до наших пріоритетів. 

Особливі можливості: а) налагоджена інституційна співпраця або координація дій фонду з міністерствами 
(Юстиції, Охорони здоров’я, Культури (щодо ромських питань), офісом Уповноваженого з прав людини, 
Парламентськими Комітетами (з питань боротьби з корупцією, європейської інтеграції, свободи слова та 
інформації, науки і освіти). Деякі з цих інституцій очолюють люди, які співпрацювали з фондом, та зараз 
продовжують просувати питання, що входять до нашого «порядку денного». Наші можливості посилює колектив 
фонду, ядро якого складається з досвідчених, авторитетних серед громадськості та представників влади, 
експертів, а також їх реальний вплив на формування громадської думки через їхню присутність у ЗМІ та 
блогосфері. 

Стратегічні інструменти. МФВ – інструмент, через який громадянське суспільство саме визначає стратегічні 
пріоритети і необхідні ресурси для підтримки найбільш значущих ініціатив, які відповідають місії і цінностям OSF/
МФВ. Стратегічне планування МФВ базується на постійній оцінці, консультаціях і стратегічних зустрічах, із 
включенням стейкхолдерів; координуванні із донорами участі менеджерів програм фонду в експертних дорадчих 
радах та policy-обговореннях з ОБСЄ, Радою Європи, USAID, відповідними агенціями країн-членів ЄС, Світовим 
банком та іншими провідними міжнародними організаціями. Ми формуємо публічний простір, базуючись на 
цінностях відкритого суспільства, пропонуючи альтернативні policy та кидаючи виклики табу і стигматизації. Наша 
незалежність дозволяє нам як співпрацювати з державними інституціями, так і критикувати їх, виступаючи за 
необхідні зміни. Фонд акумулював значний експертний досвід у сферах прав людини та правосуддя, публічної 
політики, бюджетної прозорості, громадського здоров’я, медіа, освіти, європейської інтеграції та розвитку громад. 
Цей досвід використовується у численних експертних комітетах і радах, стратегічній комунікації, дослідженнях і 
академічній роботі, участі у стратегічному плануванні  НУО, донорів, державних та міжнародних організацій. МФВ 
є єдиним донором, який публічно презентує й обговорює свою стратегію, процедури і гранти. Наш веб-сайт є 
потужним комунікаційним інструментом, який дозволяє здійснювати постійну взаємодію і консультації з 
громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами. 
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Ключові зміни в історії фонду.  У середині 1990х, у МФВ не було прозорої системи управління і 
менеджменту. У 1998 р. внаслідок рішення нового Правління та сприяння Джорджа Сороса Статут та структура 
управління фондом були змінені. Кількість працівників фонду було зменшено втричі, регіональні відділення – 
закриті. Реорганізація об’єднала сфери діяльності МФВ в єдиній стратегії, яку реалізовували вісім програм. Було 
суттєво збільшено стратегічну та контрольну роль Правління  МФВ. 

Напередодні Помаранчевої революції 2004 року, провладні  сили звинувачували Захід у фінансуванні 
опозиції та створили парламентську комісію щодо розслідування діяльності донорів, насамперед інституцій, що 
фінансувалися урядом США та МФВ. У той час, як ми відповідали публічно на ці необґрунтовані звинувачення, 
слідча комісія не спромоглася представити переконливих результатів. Хвилі атак на МФВ та інших західних 
донорів час від часу відновлюються. Пропрезидентські політики та ЗМІ намагаються копіювати «путінські» засоби 
протидії західній допомозі в розбудові відкритого суспільства.   

Остання зовнішня оцінка фонду відбувалася  2011 році та мала позитивний вплив на нашу роботу. Це 
допомогло нам у стратегічному розвитку фонду, його HR-політик та політики щодо конфлікту інтересів. Сьогодні 
фонд рухається у напрямку подальшої інтеграції та консолідації, зосереджуючись на питаннях прав і свобод 
людини, посилення правових можливостей, підзвітності влади та громадської участі. 
  
3. ПОЛЯ ВЗАЄМОДІЇ  (Fealty to Fields and Places) 
  
1. Civic Leadership, Self-Organization and Participation 

В умовах transition country, загальної політичної невизначеності і слабкості демократичних інститутів 
Фонд працює над збереженням синергії громадського впливу на позитивні зміни публічної політики. Це  
забезпечує неповернення до стану закритості, каталізує подальші прогресивні зміні в законодавстві та практиках 
участі громадян у прийнятті рішень на всіх рівнях; через комунікацію зумовлює обмін кращими практиками 
самоорганізації та мережування; впливає на відкритість та якість публічної політики, що протистоїть політичному 
популізму основних політичних сил, що має особливе значення у контексті майбутніх президентських (2015 р.) та 
парламентських (2017 р.) виборів. 

На загальнонаціональному рівні ми підтримуватимемо потужні мережі ОПОРА, ЧЕСНО, КВУ, МАЙДАН, 
«Демократичні ініціативи», які працюватимуть над забезпеченням громадського контролю за дотриманням 
демократичних виборчих стандартів та прав виборців, включаючи збалансованість інформації з боку ЗМІ та 
проведення незалежного екзіт-полу; дотримання політиками, урядовцями критеріїв доброчесності в їх діяльності; 
громадської оцінки реформ у сферах, визначених незалежними аналітичними центрами і громадськими 
мережами як ключові для збереження відкритості суспільства. 

Для зміцнення правового поля діяльності NGOs ми плануємо продовжити підтримку наших партнерів 
(Український незалежний центр політичних досліджень, Всеукраїнський громадський центр “Волонтер” та 
Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації населення) в їхній адвокації змін у законодавстві для третього 
сектору та розвитку місцевої демократії задля їх/його вдосконалення. 

На рівні громад ми підтримуватимемо поширення самоорганізації громадян і використання інструментів 
демократичної участі (громадських слухань, консультацій, дебатів, місцевих ініціатив публічно-приватного 
партнерства). Наші партнери: Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації населення, Український 
незалежний центр політичних досліджень, які сприяють формуванню міцно об’єднаних територіальних громад, 
здатних слугувати прикладами захисту інтересів через місцеве самоврядування. 

Розвиток цього поля матиме додаткову синергію завдяки втіленню наших відповідних concepts на рівні 
громад, а саме ініціатив з протидії (ЧОМУ/КОМУ? Корупції? Відступу від демократії? незрозуміло), залучення 
громад до попередження злочинності, громадського здоров’я. З метою посилення голосу, спроможності 
організацій громадянського суспільства в діалозі з владою з питань публічної політики на всіх рівнях, Фонд 
підтримуватиме міжсекторальні партнерства (НУО, малий і середній бізнес, органи влади (коментар: органи 
влади поглинули органи місцевого самоврядування; слід за такого викладу додати слово органи державної влади 
та місцевого самоврядування) та місцевого самоврядування, ЗМІ) у сферах громадянської освіти та лідерства, 
які розвивають Лабораторія законодавчих ініціатив. 
  
2. Антикорупція: протидія “захопленню держави” через громадський контроль 

Міжнародні індекси вказують на зростання рівня корупції в Україні. Викриваючи непрозорі для громадян 
зони корупційних ризиків, громадські організації утверджують у свідомості громадян розуміння вартості корупції 
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та її зв’язку з рівнем життя. Так у суспільстві зростає спротив корупції і попит на доброчесність влади. 
Наші партнери -- Центр політичних студій та аналітики, Бюро Аналізу Політики, "Студентське братство", а 

також журналістські розслідування антикорупційних платформ nashigroshi.org, corruptua.org, svidomo.org, 
slidstvo.info, які викривають і широко оприлюднюють факти корупції у суспільно-чутливих сферах. Викриті 
резонансні факти використовуються адвокаційними ініціативами та ЗМІ для здійснення громадського тиску та 
залучення небайдужих громадян і груп інтересів до практичної протидії корупції. 

Зокрема, антикорупційні ініціативи у сфері охорони здоров’я опираються на розвинуті пацієнтські НУО та 
значний суспільний інтерес до даної сфери. Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування (ЮКАБ), Центр 
протидії корупції, Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, «Світло надії» та інші НУО забезпечать 
контроль пацієнтів за процедурами закупівель закупівель медикаментів та розподілом лікарських засобів. 

Боротьба з корупцією в системі вищої освіти опиратиметься на розроблену і впроваджену Фондом 
систему незалежного зовнішнього тестування знань та мобілізацію студентського й освітянського середовища. 
Під тиском ЗНО та моніторингу вступу до ВНЗ, які впродовж кількох років здійснювала за підтримки Фонду 
ОПОРА, вдалося скоротити рівень корупції при складанні випускних та вступних іспитів, однак поточна «купівля» 
оцінок, хабарництво викладачів та плагіат залишаються ключовими проблемами, які підривають якість освіти. 
Щоб запобігти цьому, Фонд підтримає широку кампанію антикорупційних ініціатив в освіті Центру дослідження 
суспільства, Міжнародного фонд досліджень освітньої політики, мережі ОПОРА, Центру освітнього моніторингу. 

Також Фонд підтримає громадський моніторинг Центром протидії корупції, Transparency International 
Ukraine, національною OGP-коаліції, коаліцією EnergoTransparency антикорупційних міжнародних зобов’язань 
України, зокрема – в рамках майбутньої Угоди про Асоціацію з ЄС, членства у Раді Європи (GRECO), 
Партнерства “Відкритий уряд” (OGP), Договору про європейське енергетичне співтовариство, підготовки до 
набуття Україною статусу країни-кандидата Ініціатив прозорості енерговидобувних галузей (EITI). Фонд підтримує 
їхні альтернативні громадські звіти щодо здійснення конкретних кроків у боротьбі із корупцією, забезпечення 
прозорості бюджетного процесу, підзвітності органів влади та корпорацій. 
  
3. Євроінтеграція задля європейських реформ 

Багаторівневі договірно-правові, політичні та суспільні взаємини України з ЄС спроможні забезпечувати 
системну підтримку реформам та змінам у напрямку відкритого суспільства. Універсальні цінності відкритого 
суспільства сприймаються в Україні саме через європейські стандарти та пов’язаний з ними цивілізаційний вибір. 
Саме ЄС встановлює ці стандарти, а також етапи (benchmarks) та інструменти для їх досягнення, що задає 
порядок денний реформ в Україні. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (парафована у 2012 р., очікує 
підписання та ратифікації), План дій з візової лібералізації, Договір про Європейське енергетичне співтовариство 
є ключовими документами, які визначають перелік найбільш важливих реформ. Заради укладання Угоди про 
Асоціацію та отримання безвізового режиму з ЄС влада України готова забезпечити виконання низки вимог ЄС у 
сферах верховенства права, судочинства, подолання корупції та дискримінації, зокрема щодо прав ромів, ЛГБТІ-
спільноти. Прогрес у цьому полі суттєво впливає на прогрес в інших запланованих полях та концептах. 

Стратегії громадських організацій та мереж у полі євроінтеграції не редукуються до пріоритетів інших 
полів. Його особливістю є цілісність підходу до використання важелів європейських прагнень влади для 
громадського моніторингу та лобіювання виконання урядом його зобов’язань. Над цим працюють Українська 
національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, яка є унікальною суспільно 
легітимною формою громадянської взаємодії з інституціями ЄС та українською владою, Громадська експертна 
рада при Українській частині комітету з співробітництва Україна-ЄС, Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 
Лабораторія законодавчих ініціатив, Інститут світової політики, ініціатива “Європа без бар’єрів”. Фонд також 
співпрацює з Представництвом ЄС в Україні, Комітетом ВРУ з питань європейської інтеграції та МЗС. Важливим 
чинником синергії у цьому полі є усталена співпраця з OSEPI, Фундацією Баторего та фундаціями мережі OSF у 
країнах Східного Партнерства. 
  
4. Доступ до правосуддя (Access to Justice) 

З січня 2013 року в Україні на основі закону почала діяти система надання безоплатної правової 
допомоги (БПД) у кримінальних справах. Наступні три роки на національному рівні планується поетапне 
впровадження доступу до безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, а також 
розвиток системи надання первинної правової допомоги в територіальних громадах. 

Ефективний захист у кримінальному процесі. Створення інституціалізованої системи правової допомоги 
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стало наслідком успішного пілотування Фондом офісів громадського захисту та іншої адвокаційної діяльності. 
Вперше допомога захисника стала державною гарантією для кожної особи з моменту фактичного затримання. У 
листопаді 2012 набув чинность новий Кримінально-процесуальний кодекс, який розширив елементи змагальності 
у процесі. Ефективний захист вимагає сфокусованої уваги до досудової стадії -- адже саме там найчастіше існує 
ризик порушення гарантій права на захист та застосування катувань. Дотримання міжнародних стандартів у 
доступі до адвоката та дотриманні процесуальних гарантій права на захист кожному будуть просуватися нашими 
партнерами: 

Партнери: Українська Фундація правової допомоги, створена  МФВ у співпраці із правозахисними NGOs 
та організаціями адвокатів, Координаційний Центр з надання правової допомоги при Міністерстві юстиції України, 
Нашими партнерами є також the local think tank “Центр Політико-правових реформ”, національні фонди мережі 
OSF Грузії, Молдови та Правова Ініціатива Відкритого Суспільства (OSJI). 

У 2014 році буде запроваджено систематичний моніторинг ефективності системи БПД, розроблені 
мінімальні стандарти якості надання правової допомоги, створені механізми оцінки якості на основі методів peer 
review, буде проведено серію просвітницьких заходів для адвокатів, залучених до системи, та широка 
інформаційно-просвітницька кампанію. Доступ до безоплатної правової допомоги буде розширено. 

Посилення правових можливостей: з 2008 року Фонд створював унікальну для регіону модель 
інституціоналізованої первинної правової допомоги. Нам вдалося створити “поле”  яке складається з 41 Центрів-
партнерів, що репрезентують community-based NGOs. У співпраці з ПРООН  у 2012 році МФВ узагальнив досвід 
діяльності Центрів у Практичному посібнику. Втім, без операційної діяльності самого Фонду останні не спроможні 
на побудову власних стратегій та поширення ініціативи на національному рівні. Останнє є можливим завдяки 
прийняттю  Закон "Про безоплатну правову допомогу» (2011), який зобов‘язав органи місцевого самоврядування 
забезпечити населення первинною правовою допомогою. 

Партнери: Українська Фундація правової допомоги, Координаційний центр з надання правової допомоги, 
органи місцевого самоврядування, Мережа центрів правової інформації і консультацій, Асоціація юридичних 
клінік України, національні фонди мережі OSF Молдови, Таджикістану, Киргизстану, OSJI. 

В умовах розвитку системи БПД центри стануть ланкою, яка забезпечуватиме доступ вразливих груп до 
безоплатної вторинної правової допомоги в адміністративних і цивільних справах. Діяльність мережі Центрів 
потребує проведення постійних практичних тренінгів. У 2014-2015 рр. разом з партнерами Фонд працюватиме 
над розвитком мережі через тренінги, надання інституційної підтримки та залучення фінансування Центрів з 
місцевих бюджетів, розробку та просування стандартів якості правової допомоги в громадах. 

У 2014 році щонайменше 7 Центрів отримають фінансування з місцевих бюджетів. Жителі невеликих та 
віддалених громад України зможуть використовувати діючі правові механізми для задоволення своїх щоденних 
потреб. До розвитку первинної правової допомоги буде залучена мережа юридичних клінік. При юридичних 
факультетах 3-х вищих навчальних закладів будуть розроблені та регулярно здійснюватиметься системні 
навчальні програми для paralegals із сільських громад. Наша мета -- до 2017 року завершити формування 
спроможних НУО, які здатні через центри первинної правової допомоги каталізувати процеси розвитку в 
громадах, а також самоорганізовуватися всередині своєї мережі. 
  
4. Фундаментальні свободи: протидія дискримінації 

МФВ доклав значних ресурсів для формування цього поля. Понад 30 правозахисних організацій спільно 
утворили Асоціацію громадських організацій "Українська Гельсінська Спілка з прав людини" (УГСПЛ). Фонд 
сприяв становленню інших мережевих ініціатив правозахисних організацій: Коаліції з протидії дискримінації, 
Асоціації незалежних моніторів місць несвободи, Партнерства "За свободу мирних зібрань", Освітньої програми 
"Розуміємо права людини", Центру Інформації про права людини тощо, Інституту правових досліджень та 
стратегій. Нашим партнером є також офіс Уповноваженої ВР з прав людини, зокрема у впровадженні 
Національного превентивного механізму (НПМ) з протидії катуванням та жорстокому поводженню. Ми плануємо 
надавати грантову підтримку їх стратегії у таких напрямах. 

Протидія дискримінації:  Епіцентром дискусії та політичної боротьби в галузі прав людини та важливим 
чинником подальшої європейської інтеграції України у 2012-13 роках стало формування законодавчої основи для 
запобігання та протидії дискримінації. Попри ухвалення (хай і недосконалого) рамкового антидискримінаційного 
закону парламент підтримав у першому читанні законопроект, який обмежує в правах людей на основі їх 
сексуальної орієнтації. Для українського контексту важливо підтримати об’єднані зусилля NGOs, що діють у 
різних векторах того самого поля: впроваджують політику гендерної рівності, захищають права інвалідів, 
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представляють національні, сексуальні та інші меншини з метою вироблення спільних позицій щодо формування 
ефективного законодавства; судової і адміністративної практики захисту від дискримінації. Водночас, 
консервативні кола правого і лівого спрямування, окремі релігійні групи, надалі активно впливають на органи 
влади з метою впровадження цінностей традиціоналізму, ототожнення релігійних та державних засобів захисту 
суспільної моралі. 

Розбудова Національного превентивного механізму (НПМ) з протидії катувань та жорстокого 
поводження, що є універсальним механізмом системного моніторингу місць несвободи (місць ув”язнення, 
закладів для неповносправних та сиріт, психіатричних закладів (коментар: дуже важливо охопити і цю систему, 
адже це одна з найбільш закритих, праволюдиннонаснажених і вразливих сфер) тощо) спеціально навченими і 
сертифікованими волонтерами. Моніторинг з метою покращення умов тримання у місцях несвободи та 
запобігання різним форми насильства над людьми охоплюватиме понад 6 тисяч місць несвободи, і 
здійснюватиметься за єдиною методологією, яку розроблять представники громадянського суспільства 
(Асоціація незалежних моніторів) спільно з Секретаріатом Уповноваженої ВР з прав людини, відповідно до 
Факультативного протоколу Конвенції ООН проти катувань. 

НПМ також буде використовуватися для боротьби з порушеннями прав людини у сфері охорони 
здоров’я, спричинених відсутністю замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) і ІТТ та закладах пенітенціарної 
системи, ненадання знеболення у системі хоспісів, в геріатричних закритих закладах, інтернатах для дітей та 
неповносправних. Успішна кампанія “StopБіль” (2011-2012), яка саме розглядала відмову в наданні або 
недостатнє знеболення як катування та жорстоке поводження у закладах охорони здоров’я, заклала підвалини 
для подальших ініціатив та використання цього аргументу для забезпечення права на доступ до лікування та 
знеболення. 

Інструментом протидії дискримінації, катуванням та жорстокому поводженню стануть започатковані нами 
Фонди стратегічного судового захисту прав людини, в тому числі в міжнародних юрисдикціях. Рішення 
Європейського Суду з прав людини по справах, ініційованих УГСПЛ, вплинули на позитивні зміни законодавства, 
зокрема, на формування положень нового Кримінального процесуального кодексу, закону “Про безоплатну 
правову допомогу”. Фонди судового захисту прав людини забезпечать взаємодію, вироблять спільні критерії 
стратегічного судового захисту.    
  
4. СТРАТЕГІЧНІ ІДЕЇ І ІНІЦІАТИВИ (Program/Foundation Concepts and Initiatives)   
  
1. Громадський порядок денний публічної політики 

Непримиренний ціннісний розкол між провідними політичними силами (див. Контекст),  регіональна 
різниця у світоглядних орієнтаціях людей спричинили відсутність будь-якого осмисленого образа майбутнього та 
системного розуміння необхідних реформ, відображених у порядку денному країни. Громадські рухи намагаються 
заповнити ціннісно-смисловий вакуум власними силами, продукуючи відозви та романтичні концепції. У 2012 році 
виникла ініціатива покоління «шестидесятників», радянських дисидентів та церковних діячів («1 грудня»), яка 
запропонувала наївну «Хартію вільної людини», що містить моральні приписи для дії у багатьох полях, у яких 
працює Фонд, однак не містить чіткого бачення, етапів, механізмів та результатів на рівні публічної політики, за 
якими можна було б реформувати державу й оцінювати її поступ. 

Наша мета – запропонувати незалежний, консолідований громадський порядок денний для внесення у 
порядок денний публічної політики. 

Особлива роль Фонду у здійсненні цієї ініціативи ґрунтуються на високому експертному авторитеті 
Фонду, його політичній незалежності та на досвіді двох національних кампаній у 2009 та 2011 роках, які об’єднали 
понад сорок експертів та активні НУО для оцінки і рекомендацій щодо впровадження ключових реформ та їх 
обговорення на національному та регіональному рівнях. Ризик у здійсненні цього концепту мінімізується завдяки 
посиленню ролі громадського активізму в соціально-політичному контексті країни (див. Контекст). 

Фонд ініціює регулярні публічні дебати across Ukraine з питань, що відображають стратегічні пріоритети 
Фонду, з залученням місцевих NGOs, бізнесу, академічних закладів, влади, ЗМІ. Дебати оприлюднюватимуться 
через комунікаційні можливості наших партнерів в Інтернет-медіа. З метою покращення якості публічної політики 
Фонд розвиватиме постійну взаємодію НУО та аналітичних центрів з владою через створені за нашої підтримки 
експертно-консультаційні ради, зокрема – через міжфракційну Громадянську платформу в Парламенті, 
Координаційну раду при Президенті України. 

Для вироблення системи індикаторів і постійної оцінки якості політичного процесу буде створений 
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консорціум мозкових центрів та існуючих мереж NGOs, який поєднає досвід diagnosing the policy landscape and 
needed changes, накопичений незалежними мозковими центрами у сфері публічної політики з активізмом 
громадських організацій та мереж. Консорціум здійснить оцінку стану та потреби змін (policy change) у ключових 
сферах, охоплених стратегією Фонду, виробить позиційні документи (policy statements), створить і двічі на рік 
оприлюднюватиме Index of Policy Change. 

Фонд співпрацюватиме з OSF TTF над посиленням якості policy relevant research та спільною підтримкою 
мозкових центрів в Україні у їх роботі над Індексом у тематичних сферах, що відповідають пріоритетам OSF. 

Очікувані результати: Кампанія має досягти найбільшої інтенсивності напередодні президентських 
перегонів 2015 року та парламентських виборів 2017 року. Громадський порядок денний стане протидією 
політичному популізму, основою для дебатів щодо політичних альтернатив, і впливатиме на посилення свідомого 
вибору громадян, на взаємодію влади і громадянського суспільства задля необхідних реформ на різних рівнях 
прийняття рішень та на лобіювання законодавчих ініціатив, необхідних для розвитку громадянського суспільства. 
  
2. Забезпечення відкритості суспільно необхідної інформації 

Відкритість публічної інформації є необхідною умовою протидії корупції та громадського активізму.  
Окремі зміни у цьому напрямку, в тому числі прийняття закону «Про доступ до публічної інформації» (2011), 
кампанія за відкритість генпланів забудови міст (2012-13) успішно здійснювалися за підтримки Фонду. 

Тепер наша мета -- законодавче закріплення та ефективне використання громадянами: (a) публічності та 
відкритості реєстрів власності будь-якого майна (часток у статутних фондах господарських товариств, майнових 
прав на нерухоме та рухоме майно, що реєструються державою тощо), (b) підходу  Reuse of information, за яким 
держава надає вільний доступ та можливість обробки накопичуваних нею статистичних та інших суспільно 
важливих масивів даних (big data), (c) чіткого визначення поняття конфлікту інтересів у публічній сфері, 
механізмів забезпечення його дотримання та публічного контролю за запобіганням конфлікту інтересів. 

Партнерами Фонду в розробці проектів нормативних актів, їх широкого громадського та фахового 
обговорення, лобіювання та проведення широкої інформаційної кампанії для забезпечення суспільного 
резонансу будуть Центр протидії корупції, рух «Чесно», “Наші гроші”, Transparency International Ukraine, 
Європейська дослідницька асоціація. Ми співпрацюватимемо з іншими донорами – насамперед, з мережею ФВС, 
UNDP, Світовим банком, USAID, які зацікавлені в розвитку цього поля відкритості. Нашим союзником також є 
Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 

Впродовж 2014 року ми плануємо досягти практичної відкритості та доступності (в т.ч. через Інтернет) 
даних реєстру юридичних осіб України. Це закладе методологічну та процедурну основу для відкриття інших 
реєстрів власності, кращого захисту прав власності, та підвищення рівня громадського попиту на таку прозорість. 
Впродовж  2014-2015 років буде відпрацьовано та публічно поширено процедури доступу щодо декларацій про 
доходи та статки державних (коментар: доцільно і муніципальних) службовців всіх категорій та бюджетного 
планування та виконання бюджетів всіх рівнів. Ми допоможемо лобіюванню прийняття парламентом (у 2014-2015 
рр.) чіткого законодавчого визначення поняття конфлікту інтересів у публічній сфері, визначення механізмів 
врегулювання конфлікту інтересів, запровадження обов’язку декларування конфлікту інтересів публічними 
особами та визначенню механізмів контролю за дотриманням даних вимог. 
  
3. Попередження злочинності і насильства у громадах (як варіант  - Запобігання насильству та 
транформація конфліктів у громадах) Violence prevention and conflict transformation 

Набуття чинності новим КПК (2012 р.) демонструє наявність політичної волі у лідерів України до 
демократичних змін у сфері кримінальної юстиції. У 2012 році саме Фонд у співпраці з OSF HRGGP, МВС та ХІСІ 
організував проведення першого всеукраїнського оцінювання роботи міліції населенням. Вперше міністр 
внутрішніх справ поклав результати цього дослідження в основу для річної оцінки діяльності підрозділів МВС. 
Оцінювання показало, зокрема, що громадська безпека і захищеність належить до числа важливих спільних 
пріоритетів членів територіальних громад. Населення переважно готове до співпраці з метою попередження 
злочинності, але з боку правоохоронних органів немає запиту на таку співпрацю. Їхня діяльність залишається 
поза полем зору громади. Громади не мають механізмів впливу на надзвичайно централізовану й мілітаризовану 
міліцію.  

Мета Фонду розробити модель (2014 р.) взаємодії між міліцією, органами місцевого самоврядування, 
соціальними службами, органами самоорганізації населення та громадськими організаціями задля попередження 
насильства і злочинності у громадах. Пілотна модель буде реалізована у п’яти територіальних громадах і активно 
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просуватиметься Фондом у рамках реформування МВС. На рівні місцевих громад Фонд розвиватиме практики 
медіації, відновного правосуддя (коментар: відновне правосуддя – це вид медіації, а саме медіація у 
кримінальних справах, тому краще додати після слова медіація, зокрема). коментар: Медіація та фасілітація -  у 
вирішенні та трансформації конфліктів. Принаймні ми знаємо один позитивний випадок вирішення конфлікту 
навколо земельного питання в Криму за допомогою  медіації. Фасілітіція, у свою чергу, метод, який допомагає 
зберігати комунікацію у фокусі, не втрачати цікавих рішень та дозволяє всім учасникам комунікації висловити 
свою думку і розширювати коло порозуміння між усіма учасниками ). Звернути увагу на комунікацію як певний 
інститут (формування комунікативного поля). Окрема увага буде зосереджена на попередженні та захисті від 
злочинів на ґрунті ненависті та домашнього насильства.   

Можливо ці пункти будуть у нагоді: (наші напрацювання у BSPN мережі: 
- mapping out Ukrainian extremism with a particular focus of vulnerable groups (research), 

pre-conditions of violent extremism; 
 - work with vulnerable groups (youth groups likely to be recruited by violent extremists, 

members of radical political groups etc.) - training; 
-   engage with policy makers - to ensure policy discussion, legislation and law-enforcement 

practice is in line with European approaches; 
- engage with groups at risk of conflict (minorities, ethnically mixed regions such as Crimea, 

disenfranchised communities etc.) and local authorities, self-governments - to foster the culture of 
dialogue through providing training in mediation and other alternative dispute resolution methods to 
help prevent violent conflicts; 

- engage with young journalists  (media training on the above subjects); 

4. Посилення прав і можливостей ромів (коментар: вже зазначалось, що посилювати права не можна. 
Пропозиція: 1) Сприяння забезпеченню прав і посилення можливостей ромів; 2) Посилення можливостей 
ромів. Окрім цього, слід пам’ятати, що право визначається через можливість у теорії права; але, 
напевно, що можливість у п. 4 вжито як спроможність) 

Фонд – єдиний донор в Україні, який системно працює з ромами протягом останніх 15-ти років. Фонд 
підтримував NGOs, які надавали ромам допомогу у сфері правозахисту, покращення доступу до освіти і 
медицини, підтримував розвиток ромських мас-медіа, музичної культури. Цього року Президент України підписав 
Указ “Про національну стратегію захисту та інтеграції ромського населення України до 2020 року”, до розробки 
якої активно долучилися Фонд і партнерські ромські NGOs. Стратегія створила правове підґрунтя для адвокації 
прав та інтересів ромів. Участь ромських NGOs і Фонду в розробці та наступній реалізації Плану дій цієї Стратегії, 
відкриває додаткові можливості сприяти розвитку правового, медичного й освітнього посередництва. Своєю 
чергою державне здійснення Плану потребуватиме громадського моніторингу за його виконанням. 

Наша найближча мета у 2014 р. створити Центри правової інформації та консультацій у 5 ромських 
громадах через залучення ромської молоді, яка отримала освіту за підтримки МФВ та Ромського Освітнього 
Фонду, а також лідерів ромських громад та державних соціальних працівників. На базі Центрів будуть реалізовані 
пілотні програми відповідального батьківства, правової просвіти, захисту прав дітей та жінок та налагодження 
доступу до медичних послуг. Фонд працюватиме над закріпленням цих практик на регіональному рівні та 
отриманням їх фінансування з місцевих бюджетів. 

Віддалена мета – каталізувати демократичні процеси у самоврядуванні ромських середовищ. 
Ми продовжимо моніторинг дотримання прав ромів у діяльності міліції, розпочатий у 2012 р., з метою 

виявлення й документування випадків порушення прав ромів, боротьби з дискримінаційним ставленням щодо 
ромського населення у діяльності міліції. Центри зміцнюватимуть інституційну спроможність ромських 
організацій, які братимуть участь у моніторингу, а також викорінюватимуть стигму упередженого ставлення 
урядовців до ромських питань. До кінця 2017 року в Україні буде сформовано команду ромських активістів, 
спроможних у співпраці реалізовувати адвокаційні заходи у сфері ромської державної політики. Партнерами 
Фонду є офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство культури України, 
Міністерство соціальної політики, НУО, які працюють з ромським населенням із залученням можливостей Фонду. 
!  8



  
5. Відповідальне фінансування громадського здоров’я 

У 2010 р. уряд України взяв на себе зобов’язання розпочати та поступово збільшувати фінансування  
замісної підтримувальної терапії на національному рівні, але кошти й досі не виділені. Як і у сфері паліативної 
допомоги: лише початкові інвестиції у формування системи, навчання медичного персоналу, сприяють її 
становленню, проте досі немає національної програми. Ефективне використання обмежених бюджетних коштів є 
особливо критичним для сфери охорони здоров’я у зв’язку з очікуваним припиненням фінансування від 
Глобального Фонду у 2016 р. 

Наша мета створити  прецедент недискримінаційного та відповідального планування та використання 
бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я, яке базується на принципах максимальної економічної ефективності 
та доказовій медицині. Ми досягатимемо цього на прикладі  замісної підтримувальної терапії та паліативної 
допомоги шляхом: бюджетного аналізу витрат; використання даних оцінки вартості послуг для демонстрації 
економічної вигоди тих або інших моделей та підходів; порівняння з міжнародними кращими практиками 
фінансування медичної допомоги вразливим верствам населення. Документування історій пацієнтів, адвокація та 
публічні кампанії стануть інструментами кращої поінформованості та зміни ставлення у суспільстві до принципів 
фінансування громадського здоров’я. 

Результатом стане виділення бюджетних коштів на лікувальні та профілактичні програми, які враховують 
права людини, принаймні у 3 областях для програм ЗПТ та у 3-х - для паліативної допомоги, з подальшим 
розширенням на інші області до 2017 р. 
  
6. Збалансована наркополітика 

В Україні формується політична воля та здійснюються кроки щодо подолання репресивної наркополітики 
радянського типу та впровадження збалансування заходів контролю за наркотиками та забезпечення доступу до 
підконтрольних ліків. 

Нашою метою є створення діючої моделі реалізації збалансованої наркополітики через розвиток 
первинної ланки медичної допомоги (сімейних лікарів, ін.), каталізацію змін нормативних умов для розвитку 
мережі аптек, що мають ліцензії на роботу з наркотичними та психотропними ліками; запровадження 
рецептурного відпуску таких препаратів аптеками. Також разом з партнерами -- Асоціацією українських моніторів 
дотримання прав людини, Українським інститутом досліджень політики щодо громадського здоров’я, Українською 
лігою сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги ми лобіюватимемо зміни до нормативно-правових 
актів, які визначають граничні норми зберігання наркотичних речовин, за які притягують до кримінальної 
відповідальності. 

Для цього ми підтримуватимемо експертну й аналітичну роботу, пряму адвокацію та публічні кампанії, 
стратегічні судові справи, навчання для фармацевтів, лікарів, представників контролюючих органів (МВС, ДСКН). 

Очікувані результати: затвердження низки НПА щодо обігу наркотиків, які створять умови для 
ефективного і недискримінаційного використання наркотичних лікарських засобів медичними працівниками; 
зменшення кількості ув’язнених за вживання наркотичних засобів. Опіоїди для знеболення стануть доступними 
для пацієнтів, які знаходяться вдома; збалансованість заходів з контролю та забезпечення доступу стане 
фокусом публічної дискусії навколо наркотиків, а наркополітика поступово перестане бути репресивною. 
  
5.  НАШ ВНЕСОК У СПІЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ІНШИХ ПАРТНЕРІВ З МЕРЕЖІ ФОНДІВ ВІДКРИТОГО 
СУСПІЛЬСТВА    (Shared Frameworks) 
  

ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ПРИМИРЕННЯ 
  
(У чому полягає можливість? Які ваші цілі і стратегії? З чого почати?) 
  
Ідея: Перевести процеси та практику міждержавного примирення з рівня лише міждержавних відносин на рівень 
прямого діалогу між громадянськими суспільствами відповідних країн, які пережили історію конфліктів зі 
стратегічною метою, вплинути на процеси взаємовизнання через формування громадської думки, зміни в 
історичній та громадянській освіті власних країн, спільні заходи.  
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Значущість питань примирення зростає пропорційно до рівня радикалізації внутрішнього контексту в 
суспільствах, який супроводжується вживанням мови ворожнечі, а також, особливо, до різних груп, етнічно 
пов’язаних з історичним супротивником або співпрацею з ним. Це, як правило, супроводжується також 
зростанням політичного популізму, який маніпулятивно експлуатує питання історичної пам’яті і, таким чином, 
створює загрози для миру в самому суспільстві відповідної країни. 
  
Цілі ініціативи: 

● Подолання негативних стереотипів через зміну громадської думки та коригування змісту політичних 
рішень за участю громадських експертів. Формування спільних  колективних  благ (collective goods). ця 
проблема характерна для усієї країни, але найбільш вразливим регіоном є Крим. 

●  Посилення громадської дискусії навколо найбільш проблемних  питань радянської спадщини, ( як то 
історія Другої світової війни, колективізація, голодомор, ролі тих чи інших соціальних груп, тощо), 
формування майданчиків, сприяння трансформації комунікативних конфліктів які заважають 
співпрацювати як на рівні регіонів так і на рівні громади.  -  коментар І.С. Пріоритетність  - примирення в 
середині України.   

● Зменшення “суспільного попиту” на ворожнечу як на міжнародному рівні, так і всередині країни. 
Унеможливлення практик пошуку зовнішніх і внутрішніх ворогів, подолання політики негативного змісту, 
що є субстратом для живлення ідей конфліктів з боку будь-яких сил. - як ціль майже нездійснена 

● “Десовєтизація” історичної спадщини і культурного ландшафту, сформованих на суспільній ненависті, що 
була виплекана на основі протиставлення різних соціальних груп і різних світів.  

●  Розвиток політики прав меншин. Пріоритизація недискримінації та дотримання прав різних груп меншин. 
● Налагодження партнерства громад на основі введення питань історичної пам‘яті до політик 

транскордонної співпраці.  
● Зменшення фобій (це кліничний термін, краще страхів, негативних очікувань) та напруги в суспільстві, 

страху втрати автентичності та асиміляції в інших культурах. 
  
Передбачено комплекс діяльностей (коментар: можливо, краще комплекс заходів), що взаємопосилює 
ефективність виконання завдань ініціативи: 

● спільні policy дослідження, аналіз успішних практик примирення (Німеччина-Польща, Німеччина-
Франція... ) та попередження конфліктів (....?), а також практик примирення, які поки що не дали успішних 
результатів; 

● аналіз викладання спільної проблемної історії (аналіз підручників історії, стану manuals для викладання), 
циркуляції дискурсу ворожнечі у мові політиків та державних діячів; 

● створення спільних документальних матеріалів на вищезазначені теми через журналістські обміни; 
● публічні подіумні дебати, проведення кампаній та інформаційних публічних повідомлень у медіа на 

основі досліджень та актуалізованої аргументації експертів; 
● моніторинг суспільного та політичного дискурсу; 
● взаємодія з відповідними inter-governmental institutions (ЄC, Рада Європи, ОБСЄ, ООН), створення та 

презентація альтернативних доповідей. 
  
ЧОМУ і НАВІЩО? 
(Яка цінність ініціативи для ФВС? Чому саме ФВС має цим займатися? Які наші значні переваги? Чому саме 
зараз? Чим ця ініціатива важлива для світу? Чому саме у форматі Shared Framework?) 
  
ФВС – це мережа мереж, яка може об’єднати громадських лідерів з країн, що мають досвід взаємної ворожнечі. 
Досвід НУО та співпраця між національними фондами, регіональними та тематичними програмами створює 
особливі можливості і додану вартість для країн пострадянського простору, Центральної і Східної Європи, 
Кавказу та Балкан. Даний проект може бути поширений і на інші країни світу, які постраждали від подібних 
конфліктів. 
  
Ідея ініціативи базується на основних цінностях відкритого суспільства та положеннях місії ФВС, що передбачає 
посилення верховенства права, поваги до прав людини, меншин і різності (коментар: краще розмаїття, 
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різноманіття) поглядів; посилення ролі громадянського суспільства, яке допомагає врядуванню і контролює дії 
влади; побудову небайдужого і толерантного суспільства. 
  
Питання примирення набуло особливої актуальності внаслідок новітньої історії локальних конфліктів між 
колишніми країнами комуністичного табору та становлення нового геополітичного балансу в регіоні. Також 
внаслідок зміни поколінь, коли необхідна «реконструкція» історичної пам‘яті, переосмислення історичних подій та 
їх екстраполяції на сучасні взаємини в суспільстві, з метою уникнення або подолання конфліктогенної політики 
пам’яті. 
  
Таким чином, згідно із ціннісними критеріями ФВС, ініціатива покликана: 

● стимулювати критичні дебати та примирення  у суспільстві на основі взаємоповаги до відмінних поглядів; 
● підняти питання відповідальності влади за дії (чи бездіяльність) у сфері примирення та посилити роль 

історично виключених груп; 
● допомагати людям і громадам змінювати ставлення до питань примирення та проблемних моментів 

історичної пам‘яті на користь суспільства. 
  
Проблематика примирення та подолання наслідків конфліктів стосується багатьох регіонів світу, де тривають 
конфлікти у різних формах або існує значущий досвід пост-конфліктних ситуацій чи досвід попередження 
конфліктів. А отже цілі ініціативи відповідають формату Shared Framework як такі, що мають практичне значення 
для реагування на сучасні виклики для безпеки відкритого суспільства незалежно від географії. 
  
ЯК? 
(Які внутрішні й зовнішні актори будуть залучені? Який їх внесок? Які питання ще потребують відповіді?) 
  
До реалізації ініціативи планується залучити такі структури ФВС: національні фонди в країнах, де є 
конфліктогенні зони - Грузії, Вірменії, Азербайджану (Кавказький регіон), Сербії, Косово (регіон Балкан), а також в 
Молдові і Киргизстані, Україні і Польщі; Russian Project, OSI-NY (оскільки Росія є важливим гравцем у 
посткомуністичному регіоні щодо питань примирення); Think Tank Fund (як аналітичну структуру, що підтримує 
прикладні дослідження у дотичних сферах). 
  
Зовнішні партнери: Фонд Стефана Баторія – Польща (давнє партнерство у виконанні проектів з переосмислення 
спільної історичної спадщини, досвід реалізації подібних ініціатив з Німеччиною); Conrad Adenauer Foundation 
(практики примирення між Німеччиною і Францією, а також впровадження ідеї примирення у сучасному 
німецькому суспільстві); Global Partnership of the Prevention of Armed Conflicts (GPPAC – досвід діяльності з 
peacebuilding ). 
  
МФВ має успішний досвід впровадження проектів, спрямованих на розвиток толерантності. З 2002 р. МФВ був 
впроваджений проект “Розробка концептуальних рекомендацій для створення і впровадження довготермінової 
програми “Культура добросусідства” для дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл Криму I-III ступенів”. Фонд 
також сприяв розвитку Інформаційно-методичного центру міжкультурної освіти і толерантності в Криму та 
підтримав низку досліджень міжетнічних відносин у Криму та пошуку шляхів раннього попередження конфліктних 
ситуацій. МФВ також понад 15 років впроваджує програму «Рома України». 
  
РЕЗУЛЬТАТ 
(Як виглядатиме успіх через 4 роки? Які результати ви очікуєте одержати?) 
  
Результати виконання ініціативи лежать у різних взаємопов‘язаних площинах: соціальній, політичній, освітній: 
  

● Посилено роль громадянського суспільства (civil society agenda) у формуванні політик, прийнятті 
політичних рішень на різних рівнях та підготовці міждержавних угод/ акцій щодо примирення тощо. 

● Посилено прикладний аспект політики прав різних груп меншин. 
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● Напрацьовано якісну експертно-документальну продукцію для використання у медіа програмах та 
навчально-просвітницькій діяльності, підручниках тощо. 

● Знижено рівень ворожих контекстів в учбових матеріалах з історії. Проведено міжнародні узгодження 
щодо методики викладання історії за участю міністрів освіти та представників освітянської громадськості. 

● Знижено рівень (негативних очікувань) фобій у суспільстві та негативних стереотипів щодо різних 
соціальних груп, викликаних контраверсійною історичною пам‘яттю, впливом риторики різних політичних 
сил тощо. 

  

РИЗИКИ / ЗОВНІШНІ ВИКЛИКИ 
(Що може зашкодити реалізації даної ініціативи?) 
  
Реалізація даної ініціативи пов’язана з комплексом політичних, економічних та суспільних ризиків: 

● Ініціативи з переосмислення спільної історії можуть бути використані у власних цілях політичними силами 
як всередині країн, так і ззовні 

● Наявність побудованого на конфлікті політичного порядку денного 
● Ефективна робота з суспільствами на теми історичної пам’яті потребуватиме спільної волі влади 

(насамперед – на рівні Парламенту,  Міністерства науки і освіти, Міністерства культури і туризму та 
підпорядкованих їм органів), провідних політичних сил та організацій громадянського суспільства, які на 
сьогодні мають різне ставлення до контроверсійних і конфліктних питань історичної пам’яті 

● Ініціатива також потребуватиме значного нарощування спроможності, вміння виробити й 
використовувати механізми й інструменти примирення як на рівні влади, так і громадянського суспільства 

● Економічна криза, тривалі соціально-економічні проблеми та брак необхідних ресурсів матимуть 
негативний вплив на впровадження ініціативи і створюватимуть умови для поновлення напруження у 
суспільстві 

● Особливим ризиком є заглиблення в історичне минуле і брак волі та спроможності до виходу на рівень 
осмислення, бачення і спільного планування майбутнього. 

  
6.   ІНШІ  ФОРМИ  ЗНАЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  З   ПАРТНЕРАМИ   
  

Our main OSF partners: We will further deepen our partnership with OSEPI, national foundations (NFs) Armenia, Georgia, Moldova on 
using European integration leverages for pushing domestic reforms. We collaborates with NFs in Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan 
on transparency in the energy and budget sectors, and also, with the Moldova national foundation, on public health. On Effective criminal defence 
and Legal Empowerment we will work with OSJI and NFs in Georgia, Moldova, Tajikistan and probably Kyrgyzstan to develop quality assurance 
schemes for national legal aid systems, promote grassroots justice initiatives. 
            We have a strong cooperation with the OSF Public Health Program and with the Global Drug Policy Program on palliative care and drug 
policy reforms, access to medicines, accountability in health spendings. We plan to collaborate with the new Transparency and Accountability 
Program. We will partner with the Media Legal Defense Fund on strategic litigation and the Network Media Program on global networking of 
investigative journalism. 
            IRF cooperates with Kapaci Roma Initiative of the Early Childhood Program on providing early childhood care and education for Roma 
children in communities. With the Roma Health Program we establish health mediators’ models for Roma. We plan to cooperate with OSJI on 
Roma empowerment approaches and with the Roma Initiative Office. We continue our fruitful cooperation on Roma education scholarship with the 
Roma Education Fund.  IRF has also a strong partnership with the OSF Think Tank Fund in developing domestic think tanks and improving quality 
of policy research. 

IRF’s strategic external partners. On civil society and the media, we will collaborate closely with the USAID its projects (Internews, 
UNITER). On issues of anticorruption we will work closely with the UNDP, the European Commission, the World Bank, the OECD, and the Revenue 
Watch Institute (on EITI). On promoting fundamental freedoms we cooperate closely with the OSCE, the Council of Europe -- to build capacity of 
monitors of places of non-freedom; with the UNDP on establishing an information platform for human rights litigators. IRF will collaborate of 
community policing and crime prevention with the International Criminal Investigative Training Assistance Program of the US Department of Justice. 
We also plan collaboration with the EU's Crime Prevention Network.  

In our plans on Public Health are to collaborate with the World Health Organization (regional and country office on clinical protocols and 
standards for hepatitis treatment), the European Harm Reduction Network (on access to treatment for HCV and price reduction), the Human Rights 
Watch, the European Palliative Care Association and the International Association on Palliative and Hospice Care, the Global Commission on Drug 
Policy, and the UN Special Envoy on HIV in Eastern Europe. In our Roma empowerment work we are exploring possibilities for collaboration with 
the Initiative of Decade of Roma inclusion, the European Roma Rights Center, and UNICEF. 
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7.  ВНУТРІШНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЛАНИ 
  
Фонд зараз налічує 49,5 штатних одиниц, базується у Києві. Останні роки структура МФВ значно інтегрувалася, 
що відбиває поширення культури взаємодії, включаючи наскрізні програмні ініціативи і працівників, які 
взаємодіють. Підготовка нової стратегії дає нам можливість для подальшої консолідації Фонду: перейти від 8 
програм з окремими стратегіями і менеджментом до 6 взаємно підсилюючих програмних ініціатив, які працюють 
спільно в рамках єдиної стратегії над досягненням  трьох наскрізних стратегічних цілей Фонду: (коментар: цілі 
визначені у п. 7 не відповідають у повній мірі тим, що зазначені на стор. 1) 
  

● Відкрите суспільство, у якому всі можуть долучитися до змін: просування демократичних змін і протидія 
їх згортанню у ключових сферах шляхом посилення самоорганізації спільнот, спроможності до 
громадської участі та створення громадського порядку денного для публічної політики 

  
● Справедливість для всіх: доступ до правосуддя, протидія дискримінації, ксенофобії та соціальному 

виключенню через покращення законодавства та практики його застосування та уповноваження 
вразливих та маргіналізованих груп 

  
● Чиста влада: протидія корупції шляхом забезпечення доступу до інформації й суспільно важливих даних 

та запобігання конфлікту інтересів 
На рівні операційного впровадження визначені «поля взаємодії» та «концепти» об’єднуються у 6 програмних 
ініціатив: 
  

● Громадянське лідерство, самоорганізація та участь, 
● Права людини, право та справедливість, 
● Прозорість, підзвітність, антикорупція 
● Громадське здоров’я, 
● Європейська інтеграція 
● Посилення можливостей Ромів 

  
Нова тематична структура МФВ вимагає від нас оптимізації його організаційної та адміністративної структури. З 
переходом від стратегічного планування по кожній програмі до єдиної стратегії МФВ та визначення «полів 
взаємодії» та «концептів» очікується зменшення кількості проектів, які щороку підтримує Фонд, з одночасним 
посиленням їх сфокусованості та збільшенням обсягів бюджетів. Все це вимагає змін на рівні управління та 
прийняття рішень, включаючи грантові. 
  
Посилення врядування (governance) через зростання стратегічної ролі Правління. Спрямовуюча стратегічна роль 
та контролюючи функції Правління будуть суттєво посилені: воно розвиватиме та спрямовуватиме виконання 
загальної стратегії, комунікуватиме щодо бачення, місії і позиціювання Фонду щодо стратегічних питань, 
розвиватиме стратегічну співпрацю Фонду з зовнішніми партнерами. Правління здійснюватиме контроль за 
належним керівництвом  МФВ, включаючи встановлення кращих стандартів, періодичних оглядів справ та 
здійснення оцінювання.  Зокрема, Правління приділятиме більше часу роботі з Партнерами щодо виконання 
запланованого у Стратегії та впровадження Концептів, надаватиме рекомендації щодо реагування Фондом на 
контекст, що змінюється, представлятиме Фонд у діалозі з зовнішніми середовищами. 
  
Пропоновані зміни на рівні прийняття грантових рішень: 
Правління МФВ приймає рішення щодо затвердження фінансування пріоритетних тематичних напрямів роботи в 
рамках стратегічних «полів взаємодії» та «концептів». Правління також приймає грантові рішення по проектам, 
бюджети яких дорівнюють або перевищують еквівалент 40 000 доларів США. 
  
На рівні Програмних ініціатив прийняття грантових рішень здійснюватиметься трьома Експертними радами, 
сформованих відповідно до трьох стратегічних цілей МФВ із знаних  громадських діячів та лідерів громадської 
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думки, які поєднують значний фаховий досвід з широким світоглядом та авторитетом у суспільстві. Буде 
сформовано три Експертні ради у складі 9-11 осіб кожна. З метою забезпечення синергії між Програмними 
ініціативами та підготовки до ефективного розгляду проектів відповідно до стратегічних «полів взаємодії» та 
«концептів» до складу Експертних рад будуть включені по 2-3 керівники Програмних ініціатив МФВ з правом 
дорадчого голосу. Інші керівники Програмних ініціатив залучатимуться до роботи Експертної ради за потреби. 
Кожна Експертна рада матиме Секретаря, призначеного зі складу менеджерів МФВ. Правління передає 
Експертним радам повноваження з прийняття грантових рішень з бюджетами від 15 000 до 39 999 доларів США. 
  
З впровадженням даної моделі  зникає жорстка відповідність "Директор програми -- Голова програмної ради та 
члени програмної ради". Виникає нова комунікація: "Керівники шести Програмних ініціатив -- Голова та члени 
Експертної  ради". Це створює процедурні умови для синергій між Програмними ініціативами та сприяє 
наскрізним діям із стратегічної комунікації, інституційного розвитку партнерів, посилення спроможності щодо  
аналізу політик, міжнародної співпраці з структурами Фундацій відкритого суспільства,  мережування громадських 
ініціатив з різних сфер, поширення кращих практик, консолідація громадянського суспільства тощо. Даний підхід є 
дуже важливий з огляду забезпечення тісної взаємодії між окремими пріоритетами затверджених Полів та 
Концептів. Це, водночас, спрацює на певну консолідацію не лише програмної діяльності Фонду, а й самих дій 
громадянського суспільства. Посилення функції контролю і нагляду за виконанням Стратегії з боку Правління 
передбачає більш щільну участь представників Правління у засіданнях Експертних рад та постійний контроль за 
прийнятими грантовими рішеннями. 
  
Для впровадження операційних проектів, швидкого реагування на нагальні виклики та \ або надання мікрогрантів 
з бюджетами до 15 000 доларів в рамках затверджених Правлінням Полів та Концептів,  Правління делегує 
прийняття фінансових рішень Грантовому комітету, який призначається Виконавчим директором за погодженням 
з Правлінням зі складу представників Адміністрації та менеджерів Фонду і діє відповідно до Положення, 
затвердженого Правлінням. Всередині таких рад створюються взаємоконтролююча атмофера, в тому числі 
завдяки жорсткій політиці конфлікту інтересів. 
  
Публічна присутність Фонду, його вплив та відповідність суспільству буде ще більш підсилена через нашу Групу 
стратегічної комунікації (Strategic Communication arm). Колективна участь в покращенні політик і процедур Фонду 
будуть здійснюватися Комітетом з політик і процедур, який включає менеджерів та працює ефективно з 2005. 
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