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Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» має понад 12 
років досвіду роботи з громадами, а портфоліо організації складають десятки 
розроблених стратегій та інвестиційних планів, реалізованих проектів, в тому числі за 
підтримки Європейського союзу, проведених досліджень, організованих експертних 
заходів, підготовлених аналітичних матеріалів.

Серед основних напрямків діяльності: розвиток громад, електронна демократія та 
електронне урядування, енергоефективність, соціальне підприємництво, 
партисипація.

Нашими цілями є: сприяти впровадженню практик ефективного та належного 
врядування на регіональному та національному рівнях; створити систему 
моніторингу соціально-економічних процесів для розробки рекомендацій та політик, 
спрямованих на сталий розвиток; сприяти впровадженню організаційної, фінансової 
сталості, що базується на людському капіталі організації;  створити платформи для 
формування громадсько-активного середовища в регіоні.

Комунікаційним майданчиком є сайт організації  та сторінка у http://pard.org.ua/
соціальній мережі   https://www.facebook.com/pard.vn/

Представники ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» мають вагомий досвід 
організації та проведення форумів, круглих столів, пресконференцій, а також 
воркшопів, вебінарів, тренінгів та навчань, зокрема, у сфері децентралізації, 
електронного урядування та електронної демократії, партисипації. Також 
представники організації є сільськогосподарськими дорадниками.

2020 рік став змінив життя усього суспільства. Пандемія стала для нас викликом і 
карантинні обмеження внесли свої корективи. Та ситуація показала нові формати 
роботи – ми зуміли переформатуватися і працювати далі, а вся подальша діяльність 
відбувалась з урахуванням можливості проведення заходів в альтернативних 
форматах.

Щиро дякуємо усім за спільну працю!
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РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

Протягом 2018-2020 років Подільська агенція регіонального розвитку була 
партнером проєкту технічної фінансової допомоги Європейського Союзу Кластер 
«Яблуневий шлях», що впроваджувався в Україні на території Северинівської та 
Барської територіальних громад в межах програми «Мери за економічне 
зростання» (M4EG), що є новою ініціативою Європейського союзу, яка розпочала 
діяльність у січні 2017 року в рамках Східного партнерства. 

Проєкт був зосереджений не лише на вирощуванні та переробці яблук. «Яблуневий 
шлях» задумано як туристичний маршрут, що поєднуватиме рекреаційну та 
оздоровчу складові. 

В ході реалізації проєкту було відновлено будинок та оранжерею Деніса Макклера. 
Обєкти змінилися і почали набирати не лише нових форм, але й нового змісту. Крім 
оранжереї, облаштовано сучасну музейну кімнату, присвячену Маклеру і його 
садово-парковим шедеврам на Поділлі.

Одним із найвагоміших кроків у рамках проєкту стало створення фуд-
процесингового центру. Фуд-процесинговий центр буде своєрідним кулінарним 
інкубатором. І створюється він не на порожньому місці. Приміщення площею 560 м² 
успішно використовутиметься Сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативом «Яблуневий шлях», учасниками якого є 27 сільськогосподарських 
виробників, фермерське господарство, громадська організація та Северинівська 
сільська рада.

У межах проєкту Кластер «Яблуневий шлях» - «Apple Way» проводилися тренінги для 
підприємців, учнів і вчителів Севериніської громади. 
Створено  та видали  «Подорож яблуневим промоційне відео туристичний путівник
шляхом».
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У 2020 році експерти організації провели тренінги для 200 представників та 
представниць органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської 
областей в межах проєкту з розробки та впровадження Програми розбудови 
управлінського потенціалу для місцевого самоврядування цільових громад 
Донецької та Луганської областей в рамках Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру.

У Святогірську та Сєвєродонецьку відбулися дводенні тренінги на теми «Основи 
планування. Ефективна робота в команді» та «Ефективна координація та 
організаційний менеджмент» для представників/ць органів місцевого 
самоврядування Донецької та Луганської областей.

Учасники/ці дізнавалися про стратегічне та операційне планування, координацію дій, 
узгодження візії, місії, цілей та завдань в межах визначеної діяльності в громаді. Також 
розглядалися важливі моменти в роботі представників влади, спеціалістів та керівників 
стосовно підбору кадрів і формування справжньої команди однодумців: офлайн та 
онлайн комунікаційні підходи, принцип «менеджмент, побудований на результаті», 
тімбілдінг та генерування ідей.
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Проєктом-перемогою для нас став проєкт «Врятуй лікаря - збережи життя», 
підтриманий Міжнародним Фондом “Відродження”. Придбане обладнання 
допомогло виготовляти перехідники до апаратів ШВЛ та безконтактні ручки.

У межах цього проєкту організація придбала 3D принтер, щоб забезпечувати 
медичні заклади Вінницької області розхідними матеріалами для апаратів штучної 
вентиляції легень, а саме — зволожувачами, перехідниками, адаптерами для 
кисневих балонів та еластичними вкладниками. Співпрацюючи з Департаментом ІТ 
Вінницької міської ради, ми передали лікарням Вінниччини обладнання на суму 
близько 180 тисяч гривень.
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Подільська агенція регіонального розвитку реалізовувала проєкт «Допомагаю 
лікарям» в рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського 
суспільства в Україні», що реалізується ІСАР Єднання за фінансової підтримки 
Європейського Союзу.

Для залучення коштів у межах проєкту «Допомагаю лікарям» організація проводила 
фандрейзингову кампанію Нам вдалося зібрати 91 450 гривень.

За зібрані кошти закуплено матеріали, виготовлено засоби індивідуального захисту та 
спільно з підприємством «Системні рішення» передано лікарням. Так, халати в 
межах проєкту «Допомагаю лікарям» отримали в Комунальному некомерційному 
підприємстві «Вінницький центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької 
міської ради (Хмельницьке шосе). Також халати і захисні екрани передано 
Університетській клініці ВНМУ.
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ 

Проєкт «Лабораторія електронної демократії» реалізовується за фінансової 
підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта протягом 2018-2020 років.

Проєкту  сприяв підвищенню обізнаності мешканців стосовно електронної 
демократії, використання її інструментів задля впливу на процеси прийняття рішень на 
локальному, регіональному та національному рівнях.

У межах проєкту відбуваються тренінги для учнів шкіл та студентів міста Вінниці, людей 
поважного віку, представників органів місцевого самоврядування, громадськості 
стосовно існуючих інструментів електронної демократії, поточного стану цифрової 
партисипації.

Залучення дітей до процесів прийняття рішень є надзвичайно актуальним, адже 
ефективне використання технологій дасть змогу учням ставати більш відповідальними 
та свідомими. Задля цього, в рамках Першої Фабрики Вундеркіндів впродовж 
2018–2019 року відбувалися безкоштовні майстер-класи, воркшопи для учнів шкіл 
Вінниці з основ програмування, Minecraft, доповненої реальності та ін.

Також для мешканців міста проводяться одноденні базові тренінги з цифрової 
безпеки. В межах проекту відбуваються вебінари, експертні зустрічі стосовно 
актуальних питань електронної демократії.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

З 2008 року ГО «ПАРР» сприяє розвитку сільськогосподарських обслуговуючих  
кооперативів  «Северин»  та  «Токарі»  в Жмеринському районі. В 2013 році 
організація допомагала в підготовці  та  реалізації  проекту  технічної  допомоги  USAID 
«АгроІнвест». В рамках проекту громада отримала охолоджувальне обладнання для 
реалізації діяльності з посилення спроможності  кооперативу «Северин».

ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», починаючи з 2009 року, тісно 
співпрацює з низкою  підприємств  у  практиці  соціально  відповідального  бізнесу  та  
забезпечення  розвитку соціального  підприємництва. Спільно з  Громадською  
організацією  «Самодопомога»  було створено кластер соціального 
підприємництва, що включає в себе  декілька  діючих  модулів,  зокрема:  
поліграфічний, організації   літнього   відпочинку,   проектування   та 
енергозбереження, організації масових заходів.

Починаючи з 2011 року ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» сприяє 
розвитку соціального підприємства «Системні  рішення», заснованого ГО «Вінницька 
обласна організація інвалідів «Самодопомога». 

У рамках співпраці Подільської агенції регіонального розвитку та соціального 
підприємства «Системні рішення» значно розширився парк обладнання, 
налаштовано ефективну систему менеджменту, а також тактичне та стратегічне 
управління. Варто зазначити, що передача Подільською агенцією обладнання для 
підприємства (обладнання та устаткування для виробництва рекламної продукції) 
посприяла зміцненню матеріально-технічної бази Підприємства.  

Наразі на підприємстві «Системні рішення» створено дієву функціональну групу, яка 
займається розробкою, дизайном та виготовленням рекламно-сувенірної продукції, 
друком матеріалів, професійним фото, відео зйомкою та монтажем. 
Зареєстровано торгову марку « », яка оснащена сучасним Перша фабрика
друкарським і після друкарським обладнаннями, використовує технології 
офсетного і цифрового друку.  «Перша фабрика» вирізняється новаторством та 
широким асортиментом, використовує близько 100 процесів та виробляє майже 500 
видів продукції. Серед них унікальні: дидактичні ігри з натуральних матеріалів, 
роздаткові матеріали для фасилітаційних тренінгів, авторська сувенірна продукція.

Пандемія внесла свої корективи і ми перепрофілювали підприємство «Системні 
рішення» на виробництво захисних масок. Від початку пандемії разом із 
підприємством передали медичним закладам, громадським організаціям та 
громадам продукції власного виробництва на суму близько 200 000 грн (захисні 
екрани, захисні маски, дезінфікуючі засоби та розхідники для апаратів штучної 
вентиляції легенів).

9

http://1f.com.ua/


ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Добросусідські діалоги
У співпраці з Програмою Study Tours to Poland провели «Добросусідські діалоги». Це 
була цікава онлайн дискусія за участі українських та польських експертів 
«Інструменти підтримки економічного розвитку громад під час і після пандемії». Захід 
було організовано разом з Фондом «Лідери змін» (Fundacja Liderzy Przemian) 

Нагорода за проєкт

Отримали диплом за участь у Конкурсі добрих практик, організованого в рамках 
Конгресу транскордонної співпраці Люблін 2020. На конкурс ми подавалися з 
проєктом «Врятуй лікаря – збережи життя».
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ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ

Контактна інформація

ГО «Подільська агенція регіонального розвитку»
вул. Владислава Городецького, 7, місто Вінниця, 2100
+380432694432
info@pard.org.ua
http://pard.org.ua/
https://www.facebook.com/pard.vn/

Mayors for
Economic Growth
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