
Час Ключові теми Тренери

1-й день 15 грудня 2018

9:00-10:00

Вітальне слово. Огляд виконання 
домашнього завдання.
Про задум 2-го модулю Школи 
«Інституційний розвиток» та 
можливості для учасників, 
ключові теми та тренерів

Антон
Красов

10:00-11:15

Про спроможність на словах та 
в реальності або випробування 
організаційної життєздатності 
(спроможності) NGO. 

Вікторія
Мришук 

11:15-11:30 Перерва на каву

11.30-13.00

Як систематизувати наявну 
інформацію, щоб приймати 
виважені рішення щодо розвитку 
NGO?

Вікторія
Мришук 

13:00-14:00 Перерва на обід

14:00-15:45

Проектний менеджмент: від 
ідеї до результату
Проект – як місце зустрічі 
проблеми/потреби громади та  
NGO. Аналіз проблем/потреб 
громади, на вирішення яких 
спрямовано випускні проекти 
учасників. 

Вікторія
Мришук

15:45-16:00 Перерва на каву

16:00-17:00

Аналіз проблем/потреб 
громади, на вирішення яких 
спрямовано випускні проекти 
учасників.

Вікторія
Мришук

17:00-18:00

Практичні поради з аналізу 
проблем та розробки проектів 
від програмного аналітика 
Посольства Канади в Україні

Юлія
Коба

Час Ключові теми Тренери

2-й день 16 грудня 2018

09:00-11:05

Ключові компоненти аплікаційної 
форми проекту для отримання 
фінансової підтримки (практична 
робота по заповненню 
аплікаційної форми)

Вікторія
Мришук

11:05-11:45
Практичні поради щодо 
складання кошторису випускного 
проекту

Вікторія
Мришук

11:45-12:00 Перерва на каву

12:00-13:30

Мережа партнерів як 
джерело сталого розвитку для 
організації. Як NGO стати 
рівноправним партнером 
для бізнесу. Партнерство 
VS конкуренція: що краще 
працює в громадському секторі.

Іван
Подолян

13:30-14:30 Перерва на обід

14:30-16:00

Полювання на грантове 
фінансування: джерела 
надходжень NGO, де шукати 
ресурси, мотивація власників 
ресурсів…

Іван
Подолян

16:00-16:15 Перерва на каву

16.15-17.30

Техніки ведення переговорів 
для NGO. Синхронізація: 
Випускні проекти × Ресурси × 
Контакти

Іван
Подолян

17.30-18.00

До благополуччя не ходять ліфти – потрібно 
підійматися, крокуючи сходами…
Про враження, уроки та рішення учасників після 
2-го модулю. Домашнє завдання до сертифікації.

Вікторія Мришук

Співзасновниця та керівник проекту 
«Школа державного управління» 
громадської організації «Інститут 
суспільно-економічних досліджень»

Бізнес-тренер, L&D-менеджер (16+ років практики)

Сертифікований організаційний коуч (7+ років практики)

Членкиня Європейської Ради менторингу та коучингу

Іван Подолян

Співзасновник та менеджер  
з партнерств громадської організації 
«Промолодь»

Засновник бізнес-інкубатору «Центр 
Симиренко»

13 років досвіду в налагодженні бізнес-процесів на 
підприємствах та в громадських організаціях
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