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ПЕРЕДМОВА 

Національна стратегія створення умов, сприятливих для розвитку громадянського 
суспільства з 2012 до 2016 року була затверджена на сесії Парламенту Хорватії  
12 липня 2012 року. Стратегічно цей документ визначає політику Уряду Хорватії щодо 
зміцнення законодавчої, фінансової та інституційної системи підтримки організацій 
громадянського суспільства. З одного боку ОГС є дуже важливим елементом соціально-
економічного розвитку Республіки Хорватія, а з іншого – вони є важливими партнерами у 
формуванні та реалізації політики Європейського Союзу. 

 
Текст Національної стратегії складається з чотирьох основних частин, а саме: база 
цінностей відносин між державою та громадянським суспільством; огляд розвитку 
громадянського суспільства у Хорватії; цілі Національної стратегії , заходи та діяльність; а 
також реалізація Національної стратегії. В кінці стратегії надається глосарій, де більш 
детально роз'яснюються ключові терміни, використані у тексті документу. Базові сфери, що 
охоплює Національна стратегія, включають наступні: інституційна база підтримки 
розвитку громадянського суспільства, громадянське суспільство та партисипативна 
демократія, зміцнення ролі ОГС у соціально-економічному  розвитку та подальший 
розвиток громадянського суспільства у міжнародному контексті.  Цілі в рамках 
Національної стратегії розподілено по кожній з чотирьох сфер, як і заходи та дії по їх 
реалізації. На кожну дію або діяльність встановлено відповідні виконавчі органи та 
співвиконавчих партнерів, крім того встановлено також строки виконання та джерела 
фінансування, необхідні для їх реалізації. Вказуються й показники з моніторингу та оцінки, 
що сприятиме оцінці прогресу у реалізації встановлених цілей. В документі всього 
наведено 26 цілей, 27 заходів та 91 дія з їх реалізації. 

 
Процес підготовки Національної стратегії  базувався на найвищих стандартах з надання 
інформації, проведення консультацій, участі та партнерства із ОГС на усіх етапах її 
розробки. На протязі багатьох місяців, вже на найперших етапах встановлення 
пріоритетних цілей та сфер впливу стратегії, в рамках робочих груп та підгруп, численних 
громадських слухань, консультацій та обговорень, понад 200 ОГС з усіх частин Хорватії 
зробили свій вклад у розробку остаточної версії Національної стратегії , як і представники 
багатьох державних адміністративних установ, місцевих та регіональних органів 
самоврядування, академічних кіл та бізнес сектору. Завдяки такому широкому колу 
учасників, залучених до розробки документу, ми можемо з упевненістю заявляти, що він є  
справжнім консенсусом, досягнутим між ключовими соціально зацікавленими сторонами, 
щодо кроків, необхідних для покращення умов роботи ОГС у Хорватії, а також щодо 
бачення, яке усі поділяють, стосовно того, як має виглядати прогрес громадянського 
суспільства у наступні п'ять років. 
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АБРЕВІАТУРИ 
 

 
 
 

АЕМ Агенція з електронних медіа 
AMEUP Агенція з програм мобільності та ЄС 
AVETAE Агенція з професійної підготовки, підвищення кваліфікації та освіти для 

дорослих 
AETT Агенція з освіти та підготовки вчителів 
APDP Агенція з захисту персональних даних 
ASPM Агенція з управління державної власності  
SSPA Вища школа державного управління 
CBS Хорватське бюро статистики 
EESC Європейський комітет з економічних та соціальних питань 
HAKOM Пошта Хорватії та Агенція з електронних комунікацій  
CBRD Хорватський банк реконструкції та розвитку  
HIDRA Хорватська агенція з інформаційно-документальних запитів  
HRT Хорватське радіо та телебачення 
CP Парламент Хорватії 
CES Хорватська служба зайнятості 
IPA Інструмент з надання допомоги країнам, що вступають до ЄС 

LRSGU Органи місцевого та регіонального самоврядування 
LAG Місцеві групи активістів 
MF Міністерство фінансів 
MC Міністерство культури 
MEC Міністерство підприємництва та ремесел 
MLPS Міністерство праці та пенсійної системи  
MRDEUF Міністерство регіонального розвитку та фондів ЄС  
MSPY Міністерство соціальної політики та молоді 
MA Міністерство адміністрації 
MFEA Міністерство закордонних та європейських справ 
MSES Міністерство з питань науки, освіти та спорту 
NCEEE Національний центр зовнішньої оцінки освіти 
NCF Національна рамкова система програми освіти 
NFCSD Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
ОГС Організація громадянського суспільства 

ОПНС 
 Операційний план з реалізації Національної стратегії створення умов, 

сприятливих для розвитку громадянського суспільства з 2006 до 2011 
року 

РХ Республіка Хорватія 
RNO Реєстр неприбуткових організацій  
CFCA Центральна агенція з питань фінансування та контрактів  
SAB Органи державної адміністрації 
GOHRRM Державний офіс з питань прав людини та прав національних меншин 
ONSC Офіс Ради національної безпеки  
GOfCNGOs Державний офіс з питань співпраці із НУО 
CEM Рада з питань електронних медіа 
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1 ВСТУП 

 
Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства є однією з заходів та 
передумов демократії та стабільності політичної системи будь-якої країни. Концепція єдності 
та співпраці між державними органами влади та громадянським суспільством у створенні, 
реалізації та моніторингу державної політики, тобто є безпосередньо в інтересах суспільства, 
бачиться однією з фундаментальних характеристик сучасної держави, що має на меті 
служити своїм громадянам.  Республіка Хорватія однією із перших країн Центральної та 
Південно-східної Європи перейшла на систематичний підхід до створення інституційно-
правової бази підтримки та розвитку громадянського суспільства.  Процес розбудови 
систематизованої інституційно-правової бази у Хорватії припадає на кінець 90-х, час коли все 
більше усвідомлювалася важлива роль, яку відіграє розвиток громадянського суспільства, як 
важливого фактору плюралізму та розвитку демократії у Хорватії.  З того часу було зрозуміло, 
що розвиток демократії є не лише питанням політичних партій, виборчого законодавства, 
питань капіталу, ринків акцій та цінних паперів, але й питанням створення сильного 
громадянського суспільства  –  активних та організованих громадян по широкому спектру 
інтересів, особистих та групових. 

 
В період підготовки Хорватії до вступу до Європейського Союзу Національна стратегія надала 
орієнтири щодо створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства до 
2016 року з метою подальшого вдосконалення законодавчої, фінансової та інституційної 
системи підтримки роботи організацій громадянського суспільства, як важливих факторів 
соціально-економічного розвитку в Республіці Хорватія, та важливих партнерів у формуванні 
та реалізації політики Європейського Союзу. Крім того, в Стратегії прописані конкретні 
строки, виконавці, джерела фінансування реалізації запланованих заходів та дій, а також 
індикатори оцінки успішності їх виконання. 

 
Стратегія має на меті створити умови для розвитку такої громади, де громадяни та 
організації громадянського суспільства тісно взаємодіючі із іншими секторами, активно, на 
рівних умовах, відповідально, у відповідності до принципів сталого розвитку та діючи заради 
суспільного блага, беруть участь у розбудові суспільства БЛАГОСОСТОЯНИЯ та рівних 
можливостей для всіх. Для досягнення цих цілей усім зацікавленим сторонам у суспільстві 
необхідно прийняти та застосовувати спільні цінності демократії, що базуються на принципах 
соціальних змін, співпраці, відкритості, солідарності, соціальної справедливості та соціальної 
СПЛОЧЕННОСТИ, ПУБЛІЧНОСТІ праці, персональних повноваженнях та відповідальності, 
участі у процесах прийняття рішень, волонтерського руху, самоорганізації, постійного 
навчання та пошуку нових знань, громадського вкладу у спільну справу та свободи 
інформації. 

 
Що ж до реалізації Стратегії на практиці, то тут ми очікуємо, що буде провадитися постійна 
робота з перегляду та розширення спектру розвитку громадянського суспільства, а також 
співпраці між секторами у суспільстві: державного, прибуткового та неприбуткового. В 
рамках цього процесу держава має зміцнити свою роль медіатора та партнера провадження 
соціально-економічних змін, в той час як бізнес сектор (прибутковий сектор) має все більше 
розвиватися у сфері корпоративно-соціальної відповідальності, що базується на принципах 
громадського блага та організаційної етики. 

 
У світлі нового розподілу ролей у суспільстві та реалій світу, де все постійно змінюється, 
Стратегія спочатку надає огляд базових цінностей відносин між державою та громадянським 
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суспільством, продовжуючи далі описом виконаних робіт, що призвело до розвитку 
громадянського суспільства у Хорватії, та нарешті прописує базові передумови, необхідні для 
подальшого прогресу у сферах інституційної бази, партисипативної демократії, вкладу до 
соціально-економічного розвитку та роботи у міжнародному контексті. Заключна частина 
надає читачеві список основних детермінантів ефективного моніторингу досягнутого 
прогресу у реалізації Стратегії та надає більш детальні визначення основних концепцій, які 
наводяться у тексті документу. 

 

 
2 БАЗА ЦІННОСТЕЙ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА 
ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 

 
Термін громадянське суспільство вказує на те, що громадяни, у різних групах, організаціях чи 
навіть індивідуально, беручи участь у державних політичних процесах, намагаються 
представляти різні інтереси та цінності. Хоча кожна з цих груп має більш-менш чітко 
окреслені цінності або інтерес, їх свобода слова та право на об'єднання, народні зібрання, 
громадська непокора і дії не має залежати від будь-якого даного конкретного інтересу чи 
цінності. Єдине дозволене обмеження може виходити з вимоги не ставити під удар свободу 
інших або не порушувати конституційні цінності. Найважливішим результатом такого 
визначення є те, що основоположною цінністю, справжнім фундаментом відносин між 
державою та громадянським суспільством, є повага до автономії громадянського 
суспільства. Це означає, що держава перш за все має забезпечувати громадянам свободу 
вибору цінностей та орієнтацію інтересів, а також свободу висловлювань, зібрань, об'єднань 
та дій. 

 
Плюралізм постає з різноманіття та вільно обраних цінностей та інтересів, як один з 
фундаментальних принципів та цінностей свободи слова та висловлення різних думок. Аби 
забезпечити свободу слова та вираження думок відмінних від загалу необхідні як плюралізм, 
так і мультикультуралізм, що є гарантією кращого та більш гуманного суспільства. Ніякі 
особливі інтереси, чи цінності не виправдовують подавлення відмінних інших інтересів та 
цінностей, ні з боку держави, ні з сторони інших представників громадянського суспільства.  
Таким чином держава має забезпечувати так умови, за яких громадянське суспільство може 
функціонувати автономно по відношенню до держави та інших учасників державних та 
політичних процесів. Подібні умови передбачають запровадження механізмів, 
використовуючи які громадянське суспільство може впливати на державну політику не 
тільки на рівні інформування та надання коментарів, але й таким чином, щоб вклад 
громадянського суспільства мав значущість та дійсно впливав на формування окремих 
політичних рішень. Відносини між державою та громадянським суспільством регулюються та 
визначаються встановленими процедурами, а також на основі здорового глузду. Кількість 
тих, хто підтримує окрему позицію, думку чи інтерес, не є визначним фактором для 
громадянського суспільства; напроти, це є принциповими засадами громадянського 
суспільства, а ось ключовими "процедурними цінностями" громадянського суспільства є 
саме його автономність, плюралізм, відкритість та горизонтальність, що визначають рівність 
прав учасників суспільства, організованих таким чином. Залишаючи забезпечене місце для 
автономії дій громадянського суспільства, держава таким чином проявляє повагу для 
громадянського суспільства, як до рівного учасника та механізму коректування у прийнятті 
рішень, пов'язаних із державними питаннями, та у процесі реалізації державних рішень та 
заходів, що впливають на громадськість.  Особливу увагу слід приділити ситуаціям, коли 
громадянське суспільство критикує особливо політизовані рішення. У таких випадках 



7  

важливо приймати таку критику перш за все за конструктивну, а не за деструктивну – за 
умови, що вона базується на прозорій та підтвердженій інформації, а також дійсних потреб 
різних груп громадян.  Держава має сприймати громадянське суспільство не як загрозу або 
перешкоду, а як неминучого учасника процесу розробки, реалізації та оцінки державної 
політики. Це – базис цінностей, що є фундаментом відносин між державою та 
громадянським суспільством, природно охоплюючи принципи прозорості, публічності та 
відкритості у реалізації та оцінці державної політики. Подібні відносини передбачають 
доступ до повноцінної, своєчасної та точної інформації, відкритість до добре аргументованих 
пропозицій та готовність до консультацій. 

 
Щодо саме "головних цінностей", найбільш важливими є діяльність громадянського 
суспільства, що є вкладом до реальної реалізації найважливіших цінностей конституційної 
системи Хорватії, а саме: свободи, рівності прав, національності та гендеру, любові до миру, 
соціальної справедливості, дотримання прав людини, недоторканості власності, охорони 
природи, головування права та демократичної багатопартійної системи.  Досягнення 
найвищих головних цінностей, вже зафіксованих у Конституції, – найголовнішому 
законодавчому акті країни – не  залежить виключно від роботи уряду та державних установ, 
а скоріше також від активної участі громадян, громадянського суспільства та широкого 
загалу. 

 
Плюралізм забезпечується не лише виключно законодавчими механізмами, а й відкриттям 
громадського простору для комунікацій та діалогу, без насилля та загроз. Таким чином 
створюються умови, за яких дійсно постійно підтримується дотримання права на 
різноманіття. Вклад громадянського суспільства у загальне зростання та розвиток 
суспільства, особливо що стосується суспільного блага, має визнаватися в рамках відповідної 
законодавчої бази.  Передумовою досягнення таких відносин між державою та 
громадянським суспільством є відкритість громадськості процесів держави, державних 
установ та політикума, процесів, що підпорядковуються та сприяють розгортанню процедур 
та механізмів громадської участі у прийнятті політичних та державних рішень.  І на сам 
кінець, розвиток громадянського суспільства має базуватися на постійній взаємодії між 
неприбутковим, державним та приватним секторами, а також громадянами, що працюють 
разом заради суспільного блага. 

 

 
3 РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ХОРВАТІЇ 

Очевидним є те, що термін громадянського суспільства не може та не повинен відноситися 
лише до неурядових організацій, натомість він має окреслювати більш ширший спектр 
соціального життя, що напряму не належить ні до державного, ні до приватного 
прибуткового секторів. А саме, це простір поза сферами сім'ї, держави та ринку, де 
громадяни об'єднуються з метою досягнення спільних цілей та інтересів.  Таким чином, 
громадянське суспільство саме по собі, у різний спосіб, означає активні відносини та 
відношення громадян до державних політики, службовців та справ, починаючи з участі у 
відкритих дебатах та впливу на формування політичної волі, окремих ініціатив, націлених на 
конкретні політичні та законодавчі заходи, до перейняття на себе тих державних справ, із 
якими держава та державні установи не в змозі самостійно справитися цілком, або якісно у 
достатньо високій мірі. 

 
Те, що раніше було відомо, як неприбутковий, благодійницький або третій сектор, або 
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неурядові організації, наразі термінологічно підпадає під категорію громадянського 
суспільства, що, будучи зіставним іменником, асоціюється із свободою зібрань та роботою 
заради публічного блага, вміщує у себе усі вищезазначені конотації. 

 
Європейський комітет з соціально-економічних питань (EESC) наводить наступне визначення 
організацій громадянського суспільства: організаційні структури, чиї члени мають цілі та 
обов'язки, що відповідають інтересам загалу, а також хто виступає в ролі медіаторів між 
органами державної влади та громадянами. Згідно з визначенням організацій 
громадянського суспільства Комісії, вони включають досить широкий спектр організацій, а 
саме: соціальні партнери; організації, що об'єднують людей навколо спільної мети, такі як 
природоохоронні організації, правозахисні організації, асоціації споживачів, освітні та 
тренінгові організації, тощо; організації на основі громад, на кшталт молодіжних організацій, 
асоціацій батьків та усі організації, завдяки яким громадяни беруть участь у житті місцевої 
громади; релігійні громади. 

 
З іншого боку, говорячи про правову структуру організацій громадянського суспільства у 
Хорватії, ми посилаємося на асоціації, фундації та фонди, приватні інституції, профспілки та 
асоціації роботодавців, різноманітні організаційні форми релігійних громад, а також різні 
типи неформальних громадських ініціатив. 

 
Що стосується цілей, заходів та діяльності ОГС, у цій Стратегії термін організація 
громадянського суспільства перш за все означає неурядові організації, засновані виходячи з 
положень Закону про об'єднання (Акт про об'єднання), а також фундації та фонди, створені 
на основі Закону про фундації та фонди. 

 
Незважаючи на існування окремих форм громадських організацій наприкінці XIX ст. та 
впродовж XX ст., що можуть вважатися своєрідними попередниками громадянського 
суспільства, більш явні форми та перші ініціативи громадянського суспільства, у тій формі, що 
ми наразі вважаємо громадянською, з'явилися у Хорватії у другій половині 80-х років 
минулого століття. 

 
Пам'ятаючи про те, на чому сходяться майже усі теоретики громадянського суспільства, а 
саме те, що для політичних змін та заснування і легалізації демократичних інституцій 
необхідно як мінімум півроку; для запровадження ринкової економіки – шість років, а 
заснування громадянського суспільства – шістдесят років, спільною проблемою для усіх пост-
комуністичних країн, включно із Хорватією, було і є те, що усі ці три зміни мають відбуватися 
одночасно, тісно між собою переплетені, а кінцевий результат залежить від усіх трьох. 

 
Закон 1982 року про соціальні організації та об'єднання громадян у Хорватії, як законодавча 
база, що регулює право на свободу об'єднань, визначив різницю між об'єднанням, як 
організації громадян, та асоціацією, що працює заради суспільного блага (соціальні 
організації). Організації громадянського суспільства у Хорватії заручилися підтримкою та 
повагою відразу до, під час та після війни за незалежність, коли найбільш активно розвивали 
свою діяльність гуманітарні організації та організації з налагодження миру. Більшість 
досліджень того періоду свідчать про стрімке зростання відчуття солідарності поміж 
хорватських громадян, а також рівня волонтерського руху, що у ті часи був значно вищий за 
теперішній. Керуючись принципом, що дотримання прав людини є обов'язковим, незалежно 
від етнічної, релігійної та будь-якої іншої приналежності, В цей період засновувалися 
неурядові організації, метою яких був захист прав людини та просування правозахисної 
діяльності у Хорватії. Крім того значну роль у той же період відігравали й організації із 
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захисту прав жінок, природоохоронні організації та інші організації громадянського 
суспільства. Слід зауважити, що на початку 90-х до  Зеленого альянсу Хорватії входило 
близько 60 об'єднань. 

 
Хоча більшість організацій громадянського суспільства Хорватії з'явилися скоріше як 
спонтанне вираження бажання громадського об'єднання навкруги окремих цінностей чи 
ідей, все ж без сумніву значний вплив на розвиток громадянського суспільства та роботу 
окремих організацій, передачу їм знань та навичок необхідних для їх роботи та розвитку 
надали різні міжнародні та донорські організації присутні у той час в Хорватії. Саме через це, 
іноді говорять про "імпортоване громадянське суспільство", тобто як у випадку з мовою та 
термінологією (такі слова як "фасилітація" [сприяння] або "еволюація" [оцінка]), які колись 
були просто незрозумілі середньостатистичному громадянину Хорватії. Крім того, характер 
та важливу роль громадянського суспільства у Хорватії початку 90-х років достатньою мірою 
не розуміли, а відносинам між державою та громадянським суспільством бракувало 
структури та достатнього рівня інституалізації. Як результат – оцінці рівня розвитку 
громадянського суспільства того періоду також бракувало певності та чіткості. 

 
Дійсний розвиток організацій громадянського суспільства розпочався із розбудови 
інституційної та законодавчої бази наприкінці 90-х та у перше десятиліття ХХІ ст.  Основою 
цієї бази стали такі інституції, як Державний офіс з питань співпраці із НУО (заснований у 
1998 році), Рада з питань розвитку громадянського суспільства (заснована у 2002 році) та 
Національна фундація розвитку громадянського суспільства (заснована у 2003 році). І 
заснуванням Фундації Нова культура у 2011 році було створено передумови для 
пропагування громадянського суспільства та його розвитку у сфері сучасного мистецтва та 
культури. Це був ще один показник того, що громадські фундації дійсно відіграють важливу 
роль у вирішення проблем з систематичним фінансуванням окремих сфер роботи 
громадянського суспільства. Було також прийнято низку законів та стратегічних документів, а 
саме: Закон про фундації та фонди 1995 року, Закон про об'єднання 1997 та 2001 років, 
пропозицію щодо Програми співпраці між урядом Хорватії та неурядовим, неприбутковим 
сектором в Республіці Хорватія 2001 року, Національна стратегія створення умов, 
сприятливих для розвитку громадянського суспільства на 2006-2011 роки, Закон щодо 
організації азартних ігор та ігор із призами 2002 та 2009 років, Закон про волонтерський рух 
2007 року, Кодекс найкращих практик, стандартів та ключових показників щодо розподілу 
фінансування програм та проектів ОГС 2007 року та Кодекс практик з проведення 
консультацій з зацікавленими сторонами щодо процедур прийняття законів та інших 
регуляторних та законодавчих актів 2009 року. Ряд стратегічних документів та програм, а 
саме Національна стратегія щодо рівних можливостей для інвалідів, Стратегія з боротьби із 
корупцією та відповідний План дій, Національна програма захисту та забезпечення 
дотримання прав людини, Національна політика сприяння гендерної рівності, Програма дій 
щодо запобігання насилля серед молоді, Національна молодіжна програма, Стратегія 
розвитку системи соціального захисту – усі визнають важливу роль, цінності та потреби 
громадянського суспільства та передбачають виконання організаціями громадянського 
суспільства ролі співвиконавчих партнерів у роботі з реалізації серії завдань. 

 
Кількість організацій є одним із важливих показників розвитку громадянського суспільства. 
Неурядові організації реєструвалися виходячи з положень вищезазначеного Закону 1982 
року про соціальні організації та об'єднання громадян, та доповнень до нього,  аж до 1997 
року, коли було прийнято Закон про об'єднання. У 1985 році В Хорватії існувало 10844 
соціальних організацій та 547 об'єднань громадян. Згідно з даними Хорватського бюро 
статистики у 1997 році об'єднань було вже 21945, з яких 8208 було зареєстровано в період з 
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1991 по 1997 роки. Кількість об'єднань зростала кожного року наступним чином –  кількість 
новозаснованих об’єднань громадян зростало в той час як кількість новозареєстрованих 
соціальних організацій йшла на спад.  Згідно даних національних реєстрів наразі у Хорватії 
активно працюють 46,000 зареєстрованих об'єднань, 181 фундація, 12 фондів, понад 500 
профспілок та об'єднань роботодавців, 52 релігійних громад та понад 2000 юридичних осіб 
від католицької церкви, 428 організаційних формувань від православної церкви та, згідно 
загальних підрахунків, понад 600 приватних інституцій. Щодо сфери інтересів, то близько 
16000 об'єднань зареєстровано у сфері спорту та дозвілля, майже 7000 у сфері мистецтва, 
культури та креативної діяльності, понад 4000 працюють із різними формами економічної 
діяльності, а майже 4000 – у сфері технічної культури. Більш того, понад 4000 об'єднань 
активно працюють із питаннями соціальної діяльності та діяльності у сфері охорони здоров'я, 
а також із захисту інтересів дітей, молоді та сім'ї; існує також понад 1000 асоціацій, що 
займаються питаннями війни за незалежність Хорватії. Понад 6000 об'єднань задіяні у роботі 
з гуманітарних, природоохоронних, дозвільних, освітніх, наукових та духовних питань, а 
також з питань захисту прав людини, прав меншин, у інформаційній та інших сферах. 
Подібне різноманіття та кількість організацій громадянського суспільства мають безперечно 
вважатися національним здобутком. 

 
Республіка Хорватія має розвинуту систему фінансування проектів та програм організацій 
громадянського суспільства на національному та місцевому рівнях. Згідно даних, що 
починаючи з 2007 року регулярно збирає та аналізує Державний офіс з питань співпраці із 
НУО, на програми та проекти організацій громадянського суспільства з державних джерел 
виділяється в середньому 1,5 мільярд кун, з яких третина йде з державного бюджету, а інші 
дві третини – з бюджетів округів, міст та муніципалітетів. Аналіз розподілених коштів по 
сферам діяльності вказує на те, що у Хорватії майже чверть загальної річної суми припадає 
на спорт. Наступним йде частка підтримки інвалідів, людей зі специфічними потребами та 
соціально вразливих груп, які фінансуються за рахунок майже 20 % щорічних дотацій на 
проекти та програми ОГС. Майже така ж сама часта від загальної суми фінансування йде на 
проекти по захисту та пропагуванню культури, культурно-історичної спадщини та захисту 
навколишнього середовища.   10 % від загальної суми виділяється на підтримку участі 
національних меншин у публічному житті країни, а 7 % – на проекти у таких сферах, як 
демократизація, розвиток громадянського суспільства та волонтерського руху, підвищення 
рівню соціального єднання та розвитку філантропії.  Частки на інші сфери від загальної суми 
державних коштів, що виділяються на проекти та програми ОГС, є меншими за 5 %. 

 
Важливо відмітити, що організації громадянського суспільства у Республіці Хорватія до цього 
часу використовували майже 100 % наявних виділених фондів ЄС на розвиток сектору 
громадянського суспільства. Фонди використовувалися на фінансування освітніх програм для 
усіх груп суспільства, а також на різні соціальні послуги, які держава не в змозі була 
надавати, на захист навколишнього середовища, соціальне підприємництво, боротьбу із 
корупцією, тощо. 

 
Виходячи з результатів досліджень ситуації Хорватії в порівнянні із іншими країнами 
(наприклад, Civicus  –  дослідження індексу громадянського суспільства) очевидно те, що 
найважливішим фактором для розвитку громадянського суспільства в Хорватії є певна 
обмеженість дій, продиктована правовою, політичною та соціокультурною базою для такого 
розвитку. І хоча загалом громадяни позитивно ставляться до організацій громадянського 
суспільства, вони все ж недостатньо включені у роботу таких організацій або їх ініціатив.  Це 
безпосередньо пов'язано із недостатнім розвитком волонтерського руху та культури "робити 
внески" до проектів та програм в інтересах блага громади. 
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Роль організацій громадянського суспільства у будь-якому суспільстві є багатогранною. 
Громадянське суспільство у Хорватії є частиною глобального явища, що має свої національні 
коріння та історію, і у той самий час підвладне впливу глобальних тенденцій. Місією 
організацій громадянського суспільства є участь на рівних засадах у розбудові 
демократичного, відкритого, інклюзивного, здорового та соціально справедливого і 
дружнього до навколишнього середовища суспільства; коригування дій влади; а також бути 
своєрідною ланкою, що поєдную громадян та державний сектор. Окрім роботи у інтересах 
своїх членів, значна кількість організацій працюють і на благо суспільства. Зважаючи на 
ступіть розвиненості практик і законодавчої та інституційної бази для функціонування 
організацій громадянського суспільства у деяких країнах ЄС, зусилля попередньої 
Національної стратегії наразі ще не повністю було реалізовано на практиці. Вони 
стосувалися, перш за все, адекватного регулювання роботи організацій заради суспільного 
блага та запровадження більш чесного, ефективного та відповідального розподілу 
державних коштів із місцевих та центральних бюджетів на проекти та програми в інтересах 
суспільного блага, які реалізують організації громадянського суспільства. 

 
Зважаючи на те, що ОГС повністю приймають принципи неприбуткової роботи, 
самоорганізації та прозорості, а також визнають визначну роль волонтерського руху та 
підприємництва у своїй роботі, організації мають спонукати громадян, а також приватний та 
державний сектори (перш за все державу) виділяти кошти на ініціативи в інтересах 
суспільного блага.  Крім того, вони мусять заохочувати до об'єднання, налагодження зв'язків 
та співпраці у справі заради спільних та громадських інтересів, а також пропагування участі у 
розробці державної політики. 

 
Досягнення цілей ОГС можливо шляхом виконання ними різних завдань та заходів. 
Починаючи від адвокасі асоціацій, які виборюють права соціально вразливих груп та 
меншин, громадських ініціатив, які вони запускають та консультаційної ролі, яку вони 
відіграють у процесі формування державної політики, яка відображає потім активну участь 
організацій громадянського суспільства у реалізації законів, національних програм чи 
стратегій; і до фундацій, які працюють на місцях із громадами та місцевих мереж об'єднань 
громадян, які підтримують розвиток громадянського суспільства та громадський активізм 
саме на місцевому рівні.  Звісно ми не можемо нівелювати ту важливу роль, яку відіграють 
неурядові організації у наданні соціальних та державних послуг загального значення у 
сферах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту там, де за моделями європейських 
найкращих практик вони можуть стати дійсно бажаними та ефективними партнерами 
держави. 

 
Більшість організацій громадянського суспільства так чи інакше пов'язані із 4 найбільшими 
містами Хорватії, де всього зареєстровано близько 21 тисячі об'єднань громадян, а також 
найбільше число фундацій. Звичайно ніхто не сперечається із тим фактом, що досить значні 
відмінності між рівнем життя у різних регіонах Хорватії також безпосередньо знаходить своє 
відображення у ступені розвитку громадянського суспільства у цих регіонах. Саме тому у 
попередні роки додаткові зусилля докладалися до розробки програм підтримки 
рівного/збалансованого регіонального розвитку громадянського суспільства паралельно із 
продовженням процесів децентралізації державного фінансування проектів та програм НУО. 
Ми ще маємо побачити результати цих зусиль, а особливо у контексті підготовки Хорватії до 
прийняття структурних фондів ЄС. 

 
За останні 5 років завдяки роботі Ради з питань розвитку громадянського суспільства, 
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Державного офісу з питань співпраці із НУО, Національної фундації розвитку громадянського 
суспільства, а також інших інституцій задіяних у реалізації заходів операційного плану до 
Національної стратегії створення умов, сприятливих для розвитку громадянського 
суспільства з 2007 до 2011 року, вдалося значною мірою підвищити рівень обізнаності серед 
державних органів влади щодо цінності роботи організацій громадянського суспільства, а 
також щодо різноманіття можливих процесів пов'язаних із демократизацією та 
запровадження більшої прозорості роботи державних установ. В цей період Державний офіс 
з питань співпраці із НУО виконував роль координатора моніторингу реалізації операційного 
плану Національної стратегії (ОПНС), про що раз на рік уряду Республіки Хорватія він надає 
детальний звіт.  В період з лютого 2007 року по кінець 2011 року були підготовані три річні 
звіти щодо реалізації ОПНС – за 2007, 2008 та 2009 роки, а також один дворічний звіт за 2010 
та 2011 роки. В цих звітах надавалися результати моніторингу реалізації 58 початкових 
заходів та 45 заходів, що були розроблені згодом виходячи з оцінки виконаних робіт у 2011 
році. У звітний період розпочалася реалізація 93 заходів. 37 заходів було успішно виконано, а 
56 – реалізовано частково, тобто це свідчить про 90% реалізацію заходів ОПНС.  Загалом, 
таким чином, ОПНС може бути оцінено як задовільний.  У моніторингу реалізації Стратегії 
прийняли участь Рада з питань розвитку громадянського суспільства та Комісія з моніторингу 
реалізації ОПНС, до складу якої увійшли координатори з інституцій-виконавців призначених 
згідно стратегії на кожен захід.  Реалізація заходів ОПНС потребувала горизонтальної 
координації поміж 23 виконавцями органами влади, місцевих та регіональних органів 
самоврядування, а також проведення систематичних консультацій із низкою не 
інституціоналізованих представництв, в особливості з організаціями громадянського 
суспільства. 

 
Заключні висновки щодо 5 років реалізації операційного плану (додаються до цього 
документу) вказують на ряд проблем, пов'язаних перш за все із тим фактом, що значна 
кількість заходів певним чином були досить прогресивними у порівняння із існуючою 
системою. Також зауваження даються й стосовно проблеми із недостатньо чітко 
встановленими показниками для моніторингу реалізації заходів, а також недостатнього 
виконавчого потенціалу відповідних інституцій/органів-виконувачів заходів. Ці труднощі та 
проблеми були враховані при підготовці даної Стратегії. Цінний досвід здобутий у попередні 
5 років разом із встановленими помилками та вищезазначеними труднощами разом 
складають дуже добру базу для продовження ефективної роботи із створення умов, 
сприятливих для розвитку громадянського суспільства у Хорватії. 

 

4 СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

 
Національна стратегія створення умов, сприятливих для розвитку громадянського 
суспільства 2012-2016 рр. фокусується на чотирьох пріоритетних сферах: 1) Інституційна база 
підтримки розвитку громадянського суспільства; 2) Громадянське суспільство та 
партисипативна демократія; 3) Зміцнення ролі ОГС з метою соціально-економічного 
розвитку та 4) Робота громадянського суспільства та подальший розвиток у міжнародному 
контексті. Ці сфери включають в себе ключові теми ОПНС 2007-2011 рр., та приймають до 
уваги результати консультацій із зацікавленими сторонами, проведеними на всіх етапах 
розробки даної Стратегії. Основою документу є 26 цілей, 27 заходів та 91 дія, які Республіка 
Хорватія має на меті реалізувати впродовж наступних 5 років. Окрім цього тут зазначено самі 
дії, виконавчі органи, співвиконавчих партнерів, строки виконання, джерела фінансування, а 
також чіткі показники, на основі яких має проводитися щорічна оцінка прогресу виконання. 
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I ІНСТИТУЦІЙНА БАЗА ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

Інституційна база для підтримки розвитку громадянського суспільства в Республіці Хорватія 
складається з Державного офісу з питань співпраці із НУО (заснований у 1998 році), Ради з 
питань розвитку громадянського суспільства (заснована у 2002 році рішенням Уряду 
Республіки Хорватія), яка наразі працює в рамках свого четвертого мандату, та Національної 
фундації розвитку громадянського суспільства (заснована у 2003 році), на яку покладаються 
багато консультаційних органів національного рівня, а також з регіональних фундацій та 
мереж підтримки розвитку громадянського суспільства, які усі разом становлять солідну 
рамкову основу для структурованої співпраці між державними органами влади, місцевими 
та регіональними органами самоврядування та організаціями громадянського суспільства.  
Спільний консультативний комітет ЄС-Хорватія є сам по собі своєрідним містком із 
Європейським соціально-економічним комітетом, тобто інституціоналізованою формою 
діалогу між організованим громадянським суспільством та інституціями ЄС. 

 

Більш конкретно, законодавчою базою підтримки розвитку громадянського суспільства є 
Закон про об'єднання 2001 року, Закон про фундації та фонди 2005 року, пропозиція щодо 
Програми співпраці між урядом Хорватії та неурядовим, неприбутковим сектором в 
Республіці Хорватія 2001 року, Національна стратегія створення умов, сприятливих для 
розвитку громадянського суспільства на 2006-2011 роки, Закон про волонтерський рух 2007 
року, Кодекс найкращих практик, стандартів та ключових показників щодо розподілу 
фінансування програм та проектів ОГС 2007 року, Закон щодо організації азартних ігор та ігор 
із призами 2009 року та Положення про критерії заснування бенефіціарних інституцій та 
спосіб розподілу частини доходу від азартних ігор –  яке згідно вищезазначеному Закону 
Уряд Республіки Хорватія приймає кожного року, та Кодекс практики проведення 
консультацій із зацікавленими сторонами у процесах прийняття законів та інших 
нормативно-правових актів, який було прийнято у 2009 році. 

 
Національна стратегія створення умов, сприятливих для розвитку громадянського 
суспільства на 2006-2011 роки чітко встановлює та окреслює сфери законодавчо-
інституційної бази для розвитку громадянського суспільства, однак частина її цілей та 
практичних заходів зовсім не було опубліковано, або було опубліковано не в задовільній 
формі, а особливо це стосується тих, що пов’язані із регулюванням статусу організацій, що 
працюють заради суспільного блага. 

 
Особливої уваги заслуговує прийняття Кодекс найкращих практик, стандартів та ключових 
показників щодо розподілу фінансування програм та проектів ОГС, що безперечно було 
особливим досягненням попереднього етапу. Однак на практиці Кодекс було головним 
чином реалізовано на національному рівні та та тільки частково на місцевому.  Головним 
непростим завданням на наступні роки для держорганів та місцевих і регіональних органів 
самоврядування стане рівномірна реалізація положень щодо розподілу грантових фондів з 
усіх державних джерел (включно й з фондами ЄС), що виділятимуться на благо суспільства. 
Окремо підкреслювалася одна з ключових проблем-викликів, а саме відсутність спільного та 
скоординованого планування пріоритетів по розподілу державних коштів та фондів ЄС на 
проекти та програми ОГС. 

 
Кодекси та меморандуми співпраці між державними адміністраціями та/або місцевими та 
регіональними органами самоврядування із організаціями громадянського суспільства було 
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реалізовано лише частково, а якщо точніше – вони були підписані лише із лише 14% органів 
місцевого та регіонального самоврядування.  Незважаючи на значний прогрес існують все 
ще багато труднощів пов’язаних із зміцненням довіри та співпраці між державними 
органами влади та громадянським суспільством, і особливо на місцевому рівні.  Подання та 
реалізація проектів ОГС у співпраці із іншими ОГС або місцевими та регіональними органами 
самоврядування або державними структурами були визнані ефективним додатковим 
механізмом у рамках майже всіх заявок на фінансування з місцевих, національних бюджетів 
чи фінансових джерел ЕС, тобто заявок на проекти у яких партнери не тільки мають 
співфінансувати діяльність по проекту, але й активно брати участь у їх реалізації. 

 
До Ради з питань розвитку громадянського суспільства входять 15 представників підсекторів 
або форм діяльності громадянського суспільства (обрані самими організаціями 
громадянського суспільства) та 14 представників органів державної влади або урядових 
інституцій. І все ж, незважаючи на це, даний орган не відіграє відповідної ролі у формуванні 
державної політики, що впливає на розвиток громадянського суспільства.  Крім того, не 
вистачає також ї достатньо розвинутих методів та форм проведення консультацій із ОГС та 
інформування організацій громадянського суспільства щодо роботи уряду та надання 
загальної інформації про громадянське суспільство в Хорватії, тобто інформації, яка є вкрай 
необхідною для ОГС.  

 

В процесі консультацій щодо існуючої законодавчої бази для роботи та розвитку ОГС, було 
виявлено низку проблем, для вирішення яких необхідно внесення відповідних змін до 
законодавства, а саме: до Закону про об'єднання, Закону про фундації та фонди, а також 
положення щодо обліку та оподаткування неприбуткових організацій. Існуючий Закон про 
об'єднання недостатньо адекватно регулював питання типу та сфери діяльності, в якій 
можуть працювати об'єднання, питання фінансування проектів та програм у інтересах 
суспільного блага, що реалізуються ОГС, різного типу необхідного нагляду за роботою НПО, 
припинення їх діяльності, тощо. 

 
Система оподаткування не надає достатньо ініціатив, необхідних для залучення громад та 
громадян до благодійності, дій в ім'я суспільного блага та філантропії, тобто вона не 
сприятлива до розвитку громадянського суспільства.  Також, через занадто складні 
процедури заснування фундацій, Закон про фундації та фонди також не можна сприймати як 
такий, що сприяє розвитку фундацій. 

 
Починаючи з 2007 року за підтримки Національної фундації розвитку громадянського 
суспільства була запроваджена децентралізована модель із 4 регіональними фундаціями. 
Паралельно у партнерстві із 5 національними мережами спеціалізованих ОГС, які дуже 
активно працюють на регіональному рівні у Республіці Хорватія, була реалізована Програма 
регіонального розвитку та нарощування потенціалу ОГС на місцевому та регіональному рівні. 
Незважаючи на ці зусилля, все ще не були створені необхідні передумови для рівного 
регіонального розвитку та нарощування потенціалу ОГС і громадських ініціатив, або ж для 
створення стійких регіональних умов для роботи фундацій і розвитку руху фундацій та 
філантропії у місцевих громадах.  З іншого боку, були створені умови для подальшої 
децентралізації процесів виділення грантів з державних фондів для ОГС шляхом співпраці з 
окремими міністерствами, державними установами, Національною фундацією розвитку 
громадянського суспільства та іншими надавачами грантів з державних фондів на 
національному рівні з місцевими та регіональними органами самоврядування та місцевими 
фундаціями. Подальше заохочення цієї форми децентралізації розподілу державних грантів 
є дуже важливим через те, що місцеві та регіональні органи самоврядування та місцеві 
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фундації громад краще й більше знають про місцеві потребі громад та можливості й 
потенціал ОГС, які працюють у їх регіоні. 

 
Хоча проекти та програми ОГС та їх діяльність на регулярній основі визнається у 
спеціалізованих законодавчих актах (щодо спорту, технічної культури, Хорватського 
Червоного Хреста, Хорватської автомобільної асоціації, тощо) як суспільна потреба, кожного 
року значні кошти виділяються з державних фондів національного і місцевого рівня, система 
фінансування ОГС все ж часто не відповідає наразі суспільним потребам. Пріоритетні 
напрямки часто повторюються із року в рік, не відповідаючи дійсним потребам та 
тенденціям у суспільстві; наразі не провадиться належного та систематичного моніторингу 
виділених фондів або оцінки результатів та впливу профінансованих програм та проектів 
ОГС. Єдиною системою моніторингу є система Національної фундації розвитку 
громадянського суспільства та системи тих органів влади, що підписують в рамках 
конкретних програм та проектів на національному рівні контракти, згідно яких проводиться 
моніторинг та оцінка виконання проектів та витрат фондів. Дуже часто трапляються такі 
випадки, коли ОГС місцевого рівня все ще фінансуються, будучи включеними до місцевого 
бюджету або ж завдяки скоріше рішенню мера чи голови органу місцевого чи регіонального 
органу самоврядування, а не  через те, що вони виграли у тендері. Все це ясно можна 
побачити у річних звітах щодо  профінансованих проектів та програм ОГС, які готує 
Державний офіс з питань співпраці із НУО починаючи з 2007 року. Також не слід забувати 
про те, що Рада з питань фундацій, хоча й передбачена у Законі про фундації та фонди, так і 
не була створена, що безперечно додатково послаблює дію Закону у розрізі 
моніторингу/нагляду та заохочення до організованої філантропії через фундації та фонди. 

 
Незважаючи на заснування Реєстру неприбуткових організацій, який дозволяє державним 
адміністративним органам влади проводити моніторинг фінансової діяльності ОГС, 
відсутність системи контролю та забезпечення якості роботи ОГС призводить до того, що 
ефективність ОГС недостатньо освітлюється, результати та вплив їх роботи на суспільство 
неможливо чітко виміряти, а якість роботи ОГС залишається невідомою для донорів, як і 
інформація щодо фрагментації процесу розподілення коштів між ОГС. З іншого боку, з це 
накладає на громадський сектор певну тінь невпевненості, якщо говорити про питання 
працевлаштування, що виливається у велику плинність висококваліфікованих кадрів. Також 
існує проблема недостатньої координації між органами реєстрації ОГС, які не інформують 
новозасновані ОГС про необхідність зареєструватися у Реєстрі неприбуткових організацій, 
одночасно знеохочуючи ОГС реєструвати само-фінансування або підприємницьку діяльність.  
Відсутність стимулів для працевлаштування у неприбутковому секторі свідчить про проблему 
визнання НПО в якості бажаних роботодавців, що в свою чергу зменшує довіру до ОГС та 
погіршує відношення суспільства до роботи ОГС. В якості невід'ємної частини місцевої та 
регіональної інфраструктури для розвитку ОГС центри підтримки та місцеві/регіональні 
фундації недостатньо визнані або цінуються державними органами влади та місцевими і 
регіональними органами самоврядування. Хоча вони й представляють собою значний 
соціальний капітал та є на постійній основі представниками громади, які об'єднавши 
зусилля, можуть в такій формі краще слугувати справі розвитку громадянського суспільства 
загалом та розвитку ОГС зокрема.   Приймаючи до уваги той факт, що організаціям 
громадянського суспільства не вистачає систематичної підтримки, а також механізму для 
гарантованого забезпечення проміжного фінансування (фінансування для виплати суми 
контракту), важливу роль у структурі проміжного фінансування можуть взяти на себе 
регіональні/місцеві фундації разом із держаними органами влади, органами місцевого та 
регіонального самоврядування, Національною фундацією розвитку громадянського 
суспільства та Державним офісом з питань співпраці із НУО. Щодо банківського сектору, то 
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він не був схильним до надання кредитного фінансування ОГС, і, відповідно, не 
запропонував конкретні механізми проміжного фінансування (напр., спеціальні кредитні лінії 
з низькою процентною ставкою). 

 
З іншого боку, Європейський Союз виділяє значні кошти на проекти ОГС в рамках програми 
фінансування країн, що вступають до ЄС, але через окремі процедури ЄС об'єднання-
бенефіціари фінансування ЄС все частіше стикалися із проблемами у отриманні коштів на 
проміжне фінансування та спів-фінансування.    Так, механізм співфінансування (передача 
частини доходів від азартних ігор), який було започатковано Державним офісом з питань 
співпраці із НУО,було прийнято як належну практику, яка має залишитися і 
використовуватися навіть після того, як Хорватія, вступивши до ЄС, стане бенефіціаром 
значно більших відрахувань з Структурних фондів ЄС. Додатковою проблемою є розбіжності 
між фінансуванням проектів та програм НУО з бюджету ЄС та з державного бюджету. Тут 
постає питання стійкості значних надходжень (фінансування) програм та послуг, які були 
засновані і розвинуті окремими ОГС з однієї сторони, та факторам, що призводять до 
неконтрольованої фрагментації розподілу грантів – з іншої. 

 
Волонтерство, як одна з ключових цінностей, на базі якої й формується діяльність ОГС, все 
ще не визнається і не пропагується в достатній мірі у роботі ОГС.  Основними перешкодами 
на шляху розвитку волотерства вочевидь є недостатня обізнаність серед ОГС щодо Закону 
про волонтерський рух, відсутність систематичної фінансової підтримки програм розвитку 
волонтерства, а також все ще недостатньо розвинутий потенціал організацій громадянського 
суспільства надихати та залучати до своєї роботи велику кількість громадян. 

 

Щоб напевно забезпечити розвиток громадянського суспільства саме на базі існуючих 
потреб у суспільстві і у гармонії із соціальним контекстом, забезпечивши при цьому 
ефективну базу для прийняття рішень у процесі розробки та реалізації нової політики цієї 
Стратегії, необхідні додаткова підтримка у цій сфері та зусилля щодо постійної оцінки 
ефективності інституційної бази. 

 
Чого Республіці Хорватія ще бракує, так це рівної регіональної присутності ОГС, а також 
достатніх можливостей та потенціалу в деяких місцевих та регіональних органах 
самоврядування щодо розвитку співпраці із ОГС та співфінансування їх роботи та розвитку. 

 
І хоча рівень соціально-економічного розвитку у деяких сферах відповідає рівню розвитку 
ОГС, розвиток громадянського суспільства в цілому залежить від готовності органів 
місцевого та регіонального самоврядування визнати переваги підтримки такого розвитку, 
формування партнерських відносин із ОГС, а також включення їх до процесу прийняття 
рішень на місцевому рівні. 

 
Додаткового імпульсу розвиткові громадянського суспільства на місцях може дати робота 
фундацій, як форма організованої філантропії, що є проявом індивідуального розуміння та 
відповідальності перед громадою, активна громадянська позиція, покращення соціальних 
зв'язків та зобов'язання та бажання збудувати більш справедливе суспільство для всіх.  
Фундації можуть стати важливим додатком для державної політики, а також зробити свій 
вклад у розвиток міжгалузевого партнерства, що об'єднує між собою бізнес сектор, державні 
інституції та організації громадянського суспільства, які разом працюють заради суспільного 
блага.  Фундації та організована філантропія наразі не визнаються та не ціняться достатньо 
для того, щоб, як у випадку з ЄС, мати змогу додатково підтримувати наприклад надання 



17  

соціальних послуг (послуг у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта, професійна інтеграція 
та культура). У цьому контексті заради вирішення нагальних проблем дуже важливим 
вбачається пропагування філантропії та заохочення індивідуальної філантропічної діяльності  
Також необхідні додаткові інвестиції у вже існуючі фундації та заснування нових 
спеціалізованих приватних та/чи державних фундацій, метою яких має бути підтримка 
розвитку місцевих громад. Регіональні/місцеві фундації можуть окрім цього відігравати 
важливу роль у реалізації висококваліфікованого нагляду/моніторингу менших ОГС та 
неформальних громадських ініціатив. 

 
Характерною особливістю розвитку у сільській місцевості Хорватії є реалізація на практиці 
підходу LEADER в рамках програми IPARD. Зважаючи на те, що 92% території Хорватії 
припадає саме на сільську місцевість, реалізація підходу LEADER відіграє важливу роль у 
підтримці збалансованого регіонального розвитку ОГС у Хорватії.  Для ОГС безперечно 
важливими завданнями є пропагування, роз'яснення та адвокація підходу LEADER, особливо 
це стосується Хорватської Мережі сільського розвитку. Базовим інструментом LEADER є 
заохочення місцевого населення до самоорганізації, тобто заснування місцевих груп 
активістів (LAG), які реєструють як об'єднання громадян. Наразі вже було засновано понад 30 
таких груп (LAG). 

 
І на кінець, необхідно особливо наголосити на тому, що у Республіці Хорватія досі поки що 
не достатньо стимулюється розвиток нових ініціатив громадянського суспільства, які 
сприяють розвитку місцевих громад і зміцнюють партисипативну демократію на місцевому 
рівні. Тобто необхідне докладання додаткових зусиль у підтримці неформальних 
громадських ініціатив та невеликих організацій, які на мають ще досвіду подання заявок на 
тендери чи можливості реалізації проектів, що фінансуються з державного національного 
бюджету та ЄС фондів. 

 

 
 
 
 

ЦІЛІ 
 

- Вдосконалення інституційної та законодавчої бази для підтримки розвитку 
громадянського суспільства 

- Забезпечення цілісності, ефективності та узгодженості систем фінансування 
проектів та програм ОГС в інтересах спільного/суспільного блага 

- Заснування підходу спільного планування на центральному рівні державних 
пріоритетів у фінансуванні проектів та програм ОГС з державного бюджету, а 
також ефективного моніторингу їх виконання 

- Забезпечення рівного розвитку та присутності ОГС у всіх регіонах 
Республіки Хорватія 

- Нарощування потенціалу громадських ініціатив та організацій громадянського 
суспільства, які активно працюють у місцевих громадах, задля активної участі у 
соціальних процесах 

- Збільшити обсяги науково-оціночних досліджень щодо ролі громадянського 
суспільства у справі соціального розвитку 

 

 
 



18  

 
 

ЗАХІД 1 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ ТА 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТА МОДЕЛЕЙ 
ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ 
РІВНЯХ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 5 дій. 

 
Дія 1.1 Проведення оцінки роботи Ради з питань розвитку 

громадянського суспільства 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Рада з питань розвитку громадянського суспільства 

Строк виконання: Листопад 2012 

Необхідний 
бюджет: 

20 000 хорватських кун 
Показники 
виконання: 

1 Проведено зовнішню оцінку роботи Ради з питань 
розвитку громадянського суспільства за 2007-2012 
роки. 

2 На основі проведеної оцінки підготовані рекомендації по 
вдосконаленню роботи Ради та прописані зміни до Рішення 
про створення Ради. 

 

 
 
 

Дія 1.2 

 

Забезпечення передумов зміцнення позиції та завдань Ради з 
питань розвитку громадянського суспільства щодо формування 
державної політики, яка впливає на розвиток громадянського 
суспільства 

  
Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Рада з питань розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Після проведення консультацій із зацікавленою 
громадскістю, прийнято рішення щодо змін до Рішення про 
створення Ради з питань розвитку громадянського 
суспільства. 

2 У відповідності до нового рішення, призначено нову Раду з 
питань розвитку громадянського суспільства, а також 
затверджено робочі органи та інші структури необхідні для 
роботи Ради. 

3 Кількість законів та інших регуляторних актів, щодо яких 
Рада надала свою оцінку та пропозиції. 
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Дія 1.3 Оцінка існуючих та окреслення нових партнерських угод між 

місцевими органами влади та ОГС з розробки державної політики 
на місцевому рівні 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Партнери по 
реалізації: 

Хорватська асоціація округів, Асоціація міст, Асоціація 
муніципалітетів, Рада з питань розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

20 000 хорватських кун 
Показники 
виконання: 

1 Проведено оцінку існуючих партнерських угод. 
2 Підготований проект модельної партнерської угоди між 

місцевими органами влади та ОГС; проведено консультації 
щодо проекту модельної партнерської угоди між місцевими 
органами влади та ОГС, реалізації попередніх угод та потреби 
у їх перегляді. 

3 Підписано партнерські угоди між місцевими органами 
влади та ОГС. 

4 Призначені та/або обрані представники ОГС до рад з метою 
моніторингу реалізації партнерських угод. 

5 Засновані ради з метою моніторингу реалізації 
партнерських угод та проведені засідання рад у деяких 
органах місцевого та регіонального самоврядування. 

Дія 1.4 Розробка та систематична реалізація програм та моделей 
підвищення кваліфікації держслужбовців на національному та 
місцевому рівні з питань громадянського суспільства та 
партисипативної демократії з наголосом на способах комунікації 
та співпраці між владою та активними громадянами 

Виконавчий 
орган: 

Вища школа державного управління 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

21 200 кун на рік 
Показники 
виконання: 

1 Розроблено освітні програми для держслужбовців на 
національному та місцевому рівні. 

2 Проведено 2 семінари на національному рівні та 2 на 
місцевому рівні на рік. 

3 Кількість учасників, держслужбовців на національному та 
місцевому рівні в усіх освітніх програмах. 
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Дія 1.5 Забезпечення системи підтримки розвитку волонтерського руху 
у Республіці Хорватія 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство соціальної політики та молоді 

Партнер по 
реалізації: 

Хорватська мережа центрів волонтерів 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Розроблено інфраструктуру для волонтерського руху 

через виконану роботу та зростаючу кількість місцевих 

та регіональних центрів волонтерів та їх мереж. 

2 Більша кількість ОГС, державних установ та інших 

організаторів волонтерської діяльності, згідно Закону про 

волонтерський рух, що користуються послугами 

волонтерських центрів у порівнянні з першим роком 

реалізації Стратегії. 

3 Більша кількість громадян, що беруть участь у різних 

волонтерських програмах організованих волонтерськими 

центрами. 

 

ЗАХІД 2 ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА 
МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ ДЛЯ РІВНОГО 
РОЗВИТКУ ОГС В УСІХ ЧАСТИНАХ ХОРВАТІЇ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 3 дій. 

 

Дія 2.1 Запровадження інфраструктури для підтримки розвитку 
громадянського суспільства на рівні регіонів та округів через 
комплексну програму надання рівних можливостей для 
розвитку Виконавчий 

орган: 
Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО, підрозділи органів 
місцевого та регіонального самоврядування, регіональні та 
окружні центри підтримки 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

3 000 000 хорватських кун 
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Показники 
виконання: 

1 Проведено оцінку роботи п'ятьох регіональних мереж в 

рамках Програми Національної Фундації з регіонального 

розвитку. 

2 Кількість заснованих регіональних та окружних 

центрів підтримки розвитку громадянського 

суспільства. 

3 Кількість організацій громадянського суспільства та 

державних інституцій, що користуються послугами 

регіональних мереж для підтримки розвитку громадянського 

суспільства. 

 

Дія 2.2 Запровадження координаційних механізмів між структурами, 
що підтримують рівний розвиток громадянського суспільства в 
регіонах Виконавчий 

орган: 
Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчі 
партнери: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства, 
підрозділи органів місцевого та регіонального самоврядування 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Грудень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість координаційних зустрічей існуючих структур 

(регіональних мереж підтримки, регіональні агенції розвитку, 

групи LAG, тощо). 

2 Кількість органів, інституцій та структур задіяних у 

координаційній діяльності. 
 

 

 
  

Дія 2.3 Запровадження моделей сталого розвитку регіональних / 
місцевих фундацій у реалізації діяльності щодо розвитку 
місцевих громад та філантропії, тобто культури віддачі на благо 
суспільства 

Виконавчий 
орган: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства, 
підрозділи органів місцевого та регіонального самоврядування 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Грудень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Аналіз потенціалу, можливостей та компетенції 
регіональних/місцевих фундацій та оцінка їх попередньої 
роботи, проведеної як база для розробки програми стійкого 
розвитку. 

2 Збільшена кількість джерел фінансування 
регіональних/місцевих фундацій. 

3 Збільшена кількість джерел фінансування місцевих ОГС 
через регіональні/місцеві фундації. 
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ЗАХІД 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 5 дій. 

 
Дія 3.1 Підготовка законопроекту про об'єднання 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство адміністрації 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Строк виконання: Березень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Підготовано проект Закону про внесення змін до Закону про 
об'єднання 

2 Проведено консультації щодо законопроекту. 
3 Прийнято Закон про внесення змін до Закону про об'єднання 
4 Відповідні нормативно-правові акти прийняті в рамках 

встановлених конституційних строків. 

 
 
 

Дія 3.2 Розробка законопроекту про фундації та фонди 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство адміністрації 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Строк виконання: Грудень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
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Показники 
виконання: 

1 Підготовано проект Закону про внесення змін до Закону 
про фундації та фонди 

2 Проведено консультації щодо законопроекту. 
3 Прийнято Закон про внесення змін до Закону про фундації 

та фонди 
 

Дія 3.3 Розробити законопроект про облік неприбуткових організацій 
та прийняти нормативно-правові акти щодо реалізації Закону у 
зв'язці із Реєстром неприбуткових організацій 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство фінансів 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Строк виконання: Березень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Розроблено законопроект про облік неприбуткових 
організацій, що серед іншого регулює питання прозорого 
доступу до інформації щодо витрат коштів з державного 
бюджету, які було виділено ОГС як неприбутковим 
організаціям. 

2 Проведено консультації щодо законопроекту. 
3 Прийнято Закон про облік неприбуткових організацій. 
4 Прийнято відповідні нормативно-правові акти. 

 
 

Дія 3.4 Виписати проект поправок до податкового законодавства з 
положеннями щодо податкових питань ОГС, а особливо тих, що 
працюють заради суспільного блага (знижки, допомога, пільги, 
взаємозаліки, знижені податкові ставки, тощо), узгодити його із 
іншими законодавчими актами; щоб таким чином запровадити 
додаткові методи заохочення донорських пожертв та філантропії 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство фінансів 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Строк виконання: Грудень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Підготовлено проект поправок до податкового 
законодавства та нормативно-правових актів. 

2 Проведено консультації щодо проекту поправок до 
податкового законодавства та нормативно-правових актів. 

3 Прийнято поправки до податкового законодавства та 
нормативно-правових актів. 
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Дія 3.5 Провести оцінку реалізації Закону про волонтерський рух та 
підготувати на основі результатів оцінки законопроект про 
внесення змін до Закону про волонтерський рух 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство соціальної політики та молоді 

Співвиконавчий 
партнер: 

Національний комітет з розвитку волонтерського руху 

Строк виконання: Грудень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Проведено оцінку реалізації Закону про волонтерський рух у 
співпраці із волонтерськими центрами. 

2 Підготовано проект Закону про внесення змін до Закону 
про волонтерський рух. 

3 Проведено консультації щодо проекту Закону про внесення 
змін до Закону про волонтерський рух. 

4 Прийнято Закон про внесення змін до Закону про 
волонтерський рух. 

 
 

ЗАХІД 4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ 
РОЗПОДІЛУ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ СЕРЕД СУСПІЛЬНО 
ЗНАЧУЩИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОГС 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 13 дій. 

 

 

Дія 4.1 Регулювання принципів та процедур розподілу грантів з 
державних джерел на проекти та програми суспільного блага, що 
реалізуються ОГС 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Міністерство адміністрації 

Строк виконання: Березень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Після проведення консультацій із зацікавленими сторонами 
підготовано проект спеціальних положень. 

2 Спеціальні положення затверджено. 
3 Моніторинг виконання принципів та процедур розподілу 

грантів з державних джерел на проекти та програми 
суспільного блага, що реалізуються ОГС. 

 

 
Дія 4.2 Заохочення подальшої децентралізації системи розподілу грантів 

для ОГС та громадських ініціатив, що працюють у місцевих 
громадах заради суспільного блага 

Виконавчі органи: Державний офіс з питань співпраці із НУО, Національна 
фундація розвитку громадянського суспільства 
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Співвиконавчі 
партнери: 

Компетентні органи державної адміністрації, підрозділи 
органів місцевого та регіонального самоврядування, 
регіональні та місцеві фундації 

Строк виконання: Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Розповсюджено інформацію щодо переваг 
децентралізованої системи розподілу грантів. 

2 Кількість угод підписаних між місцевими та 
регіональними органами самоврядування та 
фундаціями у місцевих громадах стосовно 
децентралізації розподілу грантів для ОГС, що  що 
працюють у місцевих громадах заради суспільного 
блага. 

3 Сума коштів переведена в результаті децентралізації до 
місцевих та регіональних органів самоврядування та 
фундацій у місцевих громадах. 

4 Кількість проектів в рамках контрактів сума грантів та 
результати реалізованих проектів в рамках 
децентралізованої системи фінансування. 

 

 
Дія 4.3 Забезпечити заснування та використання спільної інформаційної 

системи для розподілу державних грантів організаціям 
громадянського суспільства та моніторинг реалізації проектів та 
програм ОГС суспільного блага 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчі 
партнери: 

Національна фундація розвитку громадянського 
суспільства, Міністерство адміністрації, Комісія з питань 
інформатизації, компетентні органи державної 
адміністрації 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, та, починаючи з того часу, на постійній 
основі 

Необхідний 
бюджет: 

200 000 кун на рік 
Показники 
виконання: 

1 Кількість органів державної адміністрації (міністерств та 
державних установ), що використовують спільну 
інформаційну систему для розподілу державних грантів 
організаціям громадянського суспільства та для 
моніторингу реалізації проектів та програм ОГС суспільного 
блага. 

2 Кількість підрозділи органів місцевого та регіонального 
самоврядування, які користуються спільною інформаційною 
системою для розподілу державних грантів організаціям 
громадянського суспільства та для моніторингу реалізації 
проектів та програм ОГС суспільного блага. 

3 Кількість фундацій місцевих громад, які користуються 
інформаційною системою для розподілу державних грантів 
організаціям громадянського суспільства. 
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Дія 4.4 

 

Покращити доступ до та прозорість даних щодо результатів 
проектів та програм профінансованих за державні кошти та 
виконаних організаціями громадянського суспільства 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчі 
партнери: 

Компетентні органи державної адміністрації – надавачі грантів, 
Національна фундація розвитку громадянського суспільства, 
підрозділи органів місцевого та регіонального самоврядування, 
регіональні та місцеві фундації 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Грудень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

50 000 кун на рік 

Показники 
виконання: 

1 Опубліковано щорічні звіти щодо виділених коштів з 
державного бюджету організаціям громадянського 
суспільства та щодо моніторингу реалізації проектів та 
програм ОГС суспільного блага. 

2 Відкриті для громади пошукові бази даних щодо грантів з 
державного бюджету та фондів ЄС, які були виділені 
організаціям громадянського суспільства на національному та 
місцевому рівні з даними про результати, отримані в рамках 
профінансованих проектів та програм. 
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Дія 4.5 Програми системної освіти для державних службовці на усіх 
рівнях щодо стандартів розподілу державних грантів організаціям 
громадянського суспільства та моніторингу реалізації проектів та 
програм ОГС суспільного блага 

Виконавчий 
орган: 

Вища школа державного управління, Державний офіс з 
питань співпраці із НУО 

Співвиконавчі 
партнери: 

Органи державної адміністрації, Національна фундація 
розвитку громадянського суспільства, підрозділи органів 
місцевого та регіонального самоврядування, регіональні та 
місцеві громади 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

20 000 кун на рік 
Показники 
виконання: 

1 Кількість освітніх семінарів для державних службовці на 
національному та місцевому рівнях щодо стандартів 
розподілу державних грантів організаціям громадянського 
суспільства та моніторингу реалізації проектів та програм ОГС 
суспільного блага 

2 Розроблено інформаційно-освітній інтернет-сайт для 
державних службовці на національному та місцевому рівнях, 
де можна знайти керівні принципи, форми, належні 
практики та поради щодо управління фінансовою 
підтримкою для ОГС. 

3 Кількість державних службовці на національному та 
місцевому рівнях, які пройшли тренінги і постійно та 
відповідно застосовують стандарти щодо державного 
фінансування проектів та програм ОГС. 

4 Позитивні якісні зміни у фінансуванні проектів та програм з 
державних ресурсів на рівні органів державної 
адміністрації та місцевих та регіональних органів 
самоврядування згідно результатів, представлених у 
щорічних звітах Державного офісу з питань співпраці із НУО 



28  

 

Дія 4.6 Забезпечити співфінансування, попереднє та проміжне 
фінансування проектів ОГС, що отримали підтримку з 
боку фондів ЄС 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО, органи 
державної адміністрації, Національна фундація розвитку 
громадянського суспільства, підрозділи органів місцевого 
та регіонального самоврядування 

Співвиконавчі 
партнери: 

Рада з питань розвитку громадянського суспільства, Хорватський банк 
реконструкції та розвитку, Асоціація банків Хорватії, регіональні та 
місцеві фундації 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

12 000 000 кун на рік 

Показники 
виконання: 

1 Кількість затверджених заяв на обов'язкове співфінансування 
вкладів організацій громадянського суспільства в реалізацію 
проектів ЄС в рамках контрактних програм Європейського 
Союзу. 

2 Загальна кількість затверджених виділених фондів на 
обов'язкове співфінансування вкладів організацій 
громадянського суспільства в реалізацію проектів ЄС в 
рамках контрактних програм Європейського Союзу. 

3 Кількість затверджених сум підтримки/кредитів на 
попереднє та проміжне фінансування проектів та 
програм, що реалізуються за фінансової підтримки ЄС. 

 
 

 
Дія 4.7 Забезпечення ефективного програмування та реалізації 

проектів, що фінансуються з фондів ЄС 

Виконавчі органи: Державний офіс з питань співпраці із НУО, Національна 
фундація розвитку громадянського суспільства 

Співвиконавчі 
партнери: 

Рада з питань розвитку громадянського суспільства, Міністерство 
праці та пенсійної системи, Міністерство регіонального розвитку та 
фондів ЄС, Міністерство з питань науки, освіти та спорту та 
Міністерство соціальної політики та молоді 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
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Показники 
виконання: 

1 Кількість проведених консультацій із партнерами. 
2 Кількість опублікованих запрошень до участі в тендерах 

щодо нарощування потенціалу організацій громадянського 
суспільства у розробці, виконанні та моніторингу реалізації 
державної політики, та політики, пов'язаної з Загальним 
зводом законодавчих актів. 

3 Кількість  опублікованих запрошень до участі в тендерах 
щодо зміцнення ролі організацій громадянського 
суспільства з метою соціально-економічного росту та 
демократичного розвитку. 

4 Кількість проектів ОГС, щодо яких було підписано 
контракти на основі тендерних заявок по Компоненту І 
Інструменту з надання допомоги країнам, що вступають до 
ЄС, Компоненту IV – Розвиток людських ресурсів та 
Європейський соціальних фонд 

5 Сума коштів, затверджених на реалізацію проектів ЄС 
організаціями громадянського суспільства, із якими було 
підписано відповідні контракти в рамках програм ЄС. 
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Дія 4.8 Підготувати та презентувати щорічні плани та розклад 
проведення тендерів на розподіл грантів на проекти, програми 
та інституційну діяльність організацій громадянського 
суспільства Виконавчий 

орган: 
Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчі 
партнери: 

Органи державної адміністрації, Національна фундація розвитку 
громадянського суспільства, підрозділи органів місцевого та 
регіонального самоврядування, фундації місцевих громад, Рада з 
питань розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Інформаційні зустрічі організовують з метою презентації 
різного роду тендерів та інших форм підтримки організацій 
громадянського суспільства на усіх рівнях, з метою 
надання підтримки ОГС у організації їх роботи заради 
суспільного блага. 

2 Щорічні плани та розклад проведення тендерів на розподіл 
грантів на проекти, програми та інституційну діяльність 
організацій громадянського суспільства опубліковано на 
сайтах Державного офісу з питань співпраці із НУО та 
грантодавців. 

 

Дія 4.9 Заснування Міжвідомчої комісії з координації політики 
фінансування проектів та програм ОГС із державного бюджету 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Органи державної адміністрації – надавачі грантів 

Строк виконання: Липень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Прийнято рішення щодо заснування Міжвідомчої комісії з 
координації політики фінансування проектів та програм ОГС 
із державного бюджету. 

2 Затверджено методологію для спільного та 
скоординованого планування пріоритетів у розподілі 
державного бюджету та фондів ЄС на проекти та 
програми ОГС. 

 
 
 

Дія 4.10 Заохочення застосування системи контролю якості виконання 
проектів та програм ОГС, що фінансуються з державного бюджету 
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Виконавчі органи: Органи державної адміністрації та підрозділи органів 
місцевого та регіонального самоврядування 

Співвиконавчі 
партнери: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО, Національна 
фундація розвитку громадянського суспільства та 
регіональні центри підтримки 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Грудень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість органів державної адміністрації та місцевих та 
регіональних органів самоврядування, що включають 
системи забезпечення якості за імплементації проектів та 
програм ОГС, що фінансуються з державного бюджету, до 
вимог своїх тендерів, як одну з переваг у фінансування ОГС. 

2 Кількість органів державної адміністрації та 
місцевих та регіональних органів самоврядування, 
що забезпечили кошти на введення систем 
забезпечення якості в ОГС. 

3 Кількість організацій, що користуються системою забезпечення 
якості. 

 
 

Дія 4.11 Заснування моделей надання фінансової підтримки 
програмам ОГС, спрямованим на розвиток місцевих громад 

Виконавчий 
орган: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Співвиконавчі 
партнери: 

Підрозділи органів місцевого та регіонального самоврядування, 
регіональні та місцеві фундації, Державний офіс з питань 
співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Розроблено моделі надання фінансової підтримки 
програмам ОГС, спрямованим на розвиток місцевих громад. 

2 Збільшено частку державного бюджету, частину доходу з 
азартних ігор та фінансування ЄС, спрямоване на місцеві 
громадські ініціативи та програми (у порівнянні із 
показниками 2012, 2014 та 2016 років). 

3 Кількість місцевих та регіональних органів 
самоврядування, що виділили бюджетні лінійки та 
організували тендери на ініціативи розвитку місцевих 
громад. 

4 Кількість юридичних осіб (представників 
прибуткового сектору), що виділили фінансування 
на ініціативи розвитку місцевих громад. 

5 Кількість регіональних та місцевих фундацій, що розробили 
програми фінансування ініціатив розвитку місцевих громад. 
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Дія 4.12 Заохочення до мережевого співробітництва ОГС з 
реалізації проектів та програм, що фінансуються з 
держаного бюджету Виконавчі органи: Органи державної адміністрації – надавачі грантів проектам та 
програмам ОГС 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Кількість оголошених тендерів щодо місцевого, 
національного, ЄС фінансування, де додатково 
заохочувалися партнерське співробітництво. 

2 Кількість проектів ОГС, реалізованих у партнерстві. 

Дія 4.13 Уможливити стабілізацію та розвиток нових моделей співпраці 

та мережевого співробітництва серед організацій 

громадянського суспільства, чия діяльність непряму сприяє 

соціальному розвитку та залученню громадян до процесів 

формування державної політики 

Виконавчі органи: Національна фундація розвитку громадянського суспільства, 
Фундація Нова культура  

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Грудень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Збільшення кількості формальних та неформальних мереж ОГС. 
2 Кількість мереж тематичних ОГС, що були засновані з метою 

адвокації змін у деяких сферах національної політики. 
3 Кількість законодавчих та інших ініціатив ОГС у формуванні 

національної політики. 
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ЗАХІД 5 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЗОРОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗПОДІЛУ 
ПРИМІЩЕНЬ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВОЛОДІННІ ВЛАДИ ТА 
МІСЦЕВИХ  ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ СЕРЕД 
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З МЕТОЮ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ СУСПІЛЬНОГО 
ЗНАЧЕННЯ  
Цей захід буде виконано шляхом виконання 5 дій. 

 
Дія 5.1 Запровадження критеріїв виділення приміщень, що належать 

Республіці Хорватія, організаціям громадянського суспільства 
для реалізації програм та проектів в інтересах суспільного блага 

Виконавчий 
орган: 

Агенція з управління державної власності 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Кінцевий строк 
виконання: 

Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Публічні консультації щодо проекту критеріїв з метою 
уможливлення вчасного збору пропозицій щодо 
покращення процесу розподілу державних приміщень 
для ОГС. 

2 Затверджено та оголошено про критерії виділення 
приміщень, що належать Республіці Хорватія, 
організаціям громадянського суспільства для реалізації 
програм та проектів в інтересах суспільного блага. 
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Дія 5.2 Публічно оголосити список організацій громадянського 
суспільства, що отримали виділені приміщення, які 
належать Республіці Хорватія Виконавчий 

орган: 
Агенція з управління державної власності 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Строк виконання: Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Публічно на сайтах Агенції з управління державної 
власності та Державного офісу з питань співпраці із 
НУО розміщено список організацій громадянського 
суспільства, що отримали виділені приміщення, які 
належать Республіці Хорватія. 

 
 
 

Дія 5.3 Перегляд попереднього використання приміщень ОГС, які 
належать Республіці Хорватія 

Виконавчий 
орган: 

Агенція з управління державної власності 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Строк виконання: Грудень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Переглянуто приміщення з метою встановлення, які саме з 
них використовуються для реалізації програм та проектів в 
інтересах суспільного блага, тобто заради того, для чого 
вини були виділені. 

2 На основі отриманих результатів, розроблено пропозиції 
щодо вдосконалення системи моніторингу та оцінки мети та 
обґрунтування використання виділених площ, а також 
кінцевих строків, в рамках яких користувачі мають довести 
свою відповідність встановленим критеріям. 

 

 
 

Дія 5.4 Проводити інформаційно-світні роботи з розробки прозорих 
критеріїв та ефективних моделей виділення приміщень, що 
належать 
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 місцевим та регіональним органам самоврядування, для 
організацій громадянського суспільства Виконавчі органи: Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
у співпраці з центром IMPACT, Державний офіс з питань 
співпраці із НУО Співвиконавчі 

партнери: 
Хорватська асоціація округів, Асоціація міст, Асоціація муніципалітетів 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Підготовані приклади ефективних критеріїв та моделей 
виділення приміщень, що належать місцевим та 
регіональним органам самоврядування, для організацій 
громадянського суспільства. 

2 Кількість проведених тренінгів/семінарів/зустрічей щодо 
критеріїв та моделей виділення приміщень, що належать 
місцевим та регіональним органам самоврядування, для 
організацій громадянського суспільства. 

 
 
 
 

ЗАХІД 6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ БАЗИ МОНІТОРИНГУ 
ПРОГРЕСУ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У 
РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЯ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 

 

Дія 6.1 Підтримка досліджень у сферах, що мають велике 
значення для розвитку громадянського суспільства 

Виконавчий орган: Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
Співвиконавчі 
партнери: 

Фундація Нова культура , Державний офіс з питань співпраці із НУО, 
Міністерство з питань науки, освіти та спорту, Хорватська наукова 
фундація, університети, наукові інститути Строк виконання: Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

700 000 хорватських кун 
Показники 
виконання: 

1 Кількість тендерів, що фінансуються з різних джерел, на 
проведення досліджень у ключових сферах соціального 
розвитку, які покриває Національна стратегія. 

2 Кількість здійсненних досліджень у ключових сферах 
соціального розвитку, які покриває Національна стратегія. 

3 Кількість аналітичних робіт щодо діяльності програм ОГС, які 
фокусуються на їх статусі, розробці, факторах стійкості та 
впливу різних форм фінансування (з національних джерел 
та надходжень з фондів ЄС). 

4 Кількість проведених оцінок тендерів проведених органами 
державної адміністрації та місцевими та регіональними 
органами самоврядування для фінансування програм та 
проектів ОГС. 

 
 

 
Дія 6.2 Вдосконалення статистичного моніторингу даних щодо роботи 

ОГС в Республіці Хорватія 

Виконавчий орган: Міністерство фінансів 
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Співвиконавчі 
партнери: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО, Хорватське бюро 
статистики, Національна фундація розвитку громадянського 
суспільства Строк виконання: Грудень 2012 року, та, починаючи з того часу, на постійній 
основі 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

1 Законодавчі положення щодо обліку неприбуткових 
організацій зобов'язують усі неприбуткові організації до 
надання фінансової звітності згідно з їх рівнем прибутку, 
цінності майна та джерела прибутку. 

2 Форма звітів додатково містить питання щодо кадрової 
структури, статі співробітників та рівню їх прибутку, кількості 
волонтерів, волонтерських годин та інших питань, що 
стосуються моніторингу розвитку ОГС. 

3 Усі ОГС подають фінансові звіти в Державну фінансову 
агенцію Хорватії за 2013 рік та далі. 

4 Зібрані дані щодо роботи ОГС інтегруються та 
публікуються на інтернет-сторінці Державного офісу з 
питань співпраці із НУО. 

5 Також надається технічна підтримка для ОГС з 
написання фінансових звітів. 

 
 
 
 
 
 

II ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПАРТИСИПАТИВНА 
ДЕМОКРАТІЯ 

 

Варто уваги те, що рівень загальної політичної та громадянської грамотності та культури у 

Республіці Хорватія є низьким, що посилюється тим фактом, що громадянська освіта 

систематично не була включеною до системи освіти.  

Отже, ініціативи та приклади кращої практики у цій сфері переважно ґрунтуються на 
ентузіазмі окремих осіб, хоча і з суттєвими обмеженнями. Зокрема, освітні установи не 
мають достатніх ресурсів чи можливостей надавати підтримку (фінансову) задля підготовки 
вчителів та викладачів, і майбутні вчителі та викладачі не проходять підготовку з 
громадянської освіти на бакалаврському чи магістерському рівнях. Хоча у 1999 році було 
схвалено Національну програму освіти з прав людини, рішення стосовно її обов’язкової 
реалізації у школах так і не було прийнято. Отже, існуючі в системі теми, види діяльності та 
проекти з громадянської освіти виконуються в індивідуальному порядку, без застосування 
системного підходу, і великою мірою залежать від зусиль окремих осіб. Незважаючи на те, 
що у державному та недержавному секторі є багато знань та кваліфікації, набутих через 
приклади кращої практики у школах, підтримку вчителів, що надається Агенцією з освіти та 
підготовки вчителів, а також той факт, що громадянську освіти включили до Засад 
національної освітньої програми (Міністерство з питань науки, освіти та спорту 2010), все ще 
не були схваленими освітні програми з громадянської освіти з навчальними планами, 
визначеними кадровими вимогами та іншими елементами, які є важливими для 
систематичного виконання. Національний центр зовнішнього оцінювання освіти не включає 
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громадянські компетенції до своїх оцінювань. 
 
Незважаючи на зростаюче активне залучення неурядових організацій до цієї сфери та спільне 

фінансування їхніх проектів та програм компетентним Міністерством, компетентні органи 

офіційно не визнали неурядові організації неформальними постачальниками освітніх послуг 

достатньою мірою.  

Координація між конкретними учасниками системи освіти, які займаються громадянською 

освітою, є досить низькою. За цих обставин, предметом громадянської освіти переважно 

займаються організації громадянського суспільства.  

Середа все ще не є сприятливою для неурядових організацій, що створюють установи для 

виконання сертифікованих програм з громадянської освіти. Крім того, не існує системи 

легалізації процесу навчання чи знань та компетенції, набутих у процесі неформальної освіти, 

що надається організаціями громадянського суспільства.  

Причини даної ситуації можна побачити у відтермінуванні, яке триває роками, 

запровадження програми громадянської освіти в офіційній системі освіти, саме внаслідок 

чого програма все ще не є обов’язковою чи збалансованою щодо змісту та методології. Крім 

того, проблема полягає у тому, що системи початкової, середньої та вищої освіти не є 

достатньо адаптованими до сучасних умов життя та роботи, яким притаманні постійні зміни, 

швидкі наукові інновації для усіх верств населення та потреба у безперервному навчанні 

протягом життя. Якби не так, система освіти могла б стати тим фактором, що сприяє виходу з 

кризи та зростанню успішності окремих осіб та суспільства у цілому. Крім того, державні 

освітні установи великою мірою залишаються непоінформованими стосовно конкретних 

вимог для життєздатного соціального та економічного розвитку. Зокрема, освіта для сталого 

розвитку, як міждисциплінарна ланка між соціально-культурними та матеріальними і 

економічними аспектами освіти, хоч і згадується у деяких документах (наприклад, Засади 

національної освітньої програми), але не є достатньо визнаною у системі освіти як ключовий 

аспект формування більш справедливого, стабільного, погоджено діючого та життєздатного 

суспільства. Додатково можна пошукати такі причини, як слабке співробітництво та 

взаємозв’язок різних установ та зацікавлених сторін, а також недостатня адаптація до 

європейських стандартів. У 2011 році уряд Республіки Хорватія прийняв План дій щодо освіти 

для сталого розвитку (з яким можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони 

навколишнього середовища та природи) з метою виконання Стратегії сталого розвитку 

Хорватії (OG/30/09). Під час підготовки Плану дій, було зібрано дані стосовно понад 180 

офіційних, неофіційних та неформальних освітніх програм та проектів, що виконувались 

останніми роками на території Республіки Хорватія. Аналіз освітньої діяльності зі сталого 

розвитку показав, що ці теми належним чином охоплювались офіційною та неофіційною 

освітою в усіх сферах, що перевірялись. Проте очевидними є роз’єднаність та 

відокремленість сфер освіти, а також відсутність міждисциплінарного підходу.  

Той факт, що система освіти не включає систематичної громадянської освіти чи освіти у сфері 

прав людини, демократичного громадянства та партисипаторної демократії, не лише сприяє 

низькому рівню політичної грамотності та демократичної культури громадян, низькому рівню 
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обізнаності щодо важливості партисипаторної демократії, а також недовірі громадян до 

системи та органів, що реалізують державну політику, але й виступає однією з причин 

недостатньої участі громадян у формуванні державної політики.  

Участь громадян ускладнюється внаслідок недосконалої нормативно-правової бази та, 
більшою мірою, виконання правових актів, які формують основу для участі громадян: 
Кодексу практики консультацій із заінтересованою громадськістю у процесі законотворчості, 
інших регуляторних актів та актів (далі – «Кодекс консультацій») та Закону «Про право 
доступу до інформації», а також практикою прийняття законів за сумарними процедурами.  
Використання Кодексу консультацій на практиці ще не укорінилось на національному рівні і 

особливо супроводжується проблемами на регіональному та місцевому рівнях. Одна з 

причин, безумовно, полягає у тому, що Кодекс не є обов’язковим документом; отже, 

недотримання його положень не карається санкціями. Незважаючи на деякі зусилля, 

докладені до підготовки державних службовців у попередній період, а також на низку 

встановлених дорадчих механізмів та структур, належні механізми участі громадян та 

організацій громадянського суспільства у процесі формування державної політики та 

прийняття рішень все ще не стали реальністю.  

Виконання Закону «Про право на доступ до інформації», який не відповідає положенням 

Конституції та Закону «Про конфіденційність даних», являє собою особливу проблему і є 

одним з важливих питань, які необхідно вирішити якомога скоріше, враховуючи те, що 

поінформованість та вільний доступ до інформації становлять підвалини подальшої участі 

громадян та організацій громадянського суспільства.  

Більш істотній участі громадян також перешкоджає той спосіб, в який проводиться процедура 

законотворчості. Зокрема, панує практика прийняття законів за сумарними процедурами, в 

той час як оцінці регуляторного впливу не приділяють достатньої уваги. Хоча було прийнято 

Закон «Про оцінку регуляторного впливу», його виконання було відкладено, в той час як сам 

закон є незавершеним.  

Недостатня обізнаність посадових осіб та державних службовців щодо важливості 

партисипаторної демократії (особливо на місцевому рівні) представляє собою додаткову 

проблему стосовно участі громадян. У цьому відношенні у комунікації посадових осіб та 

державних службовців із організаціями громадянського суспільства та громадянами є 

помітною відсутність більш сталого діалогу з громадянами, а також необізнаність останніх 

щодо існування Кодексу консультацій та відсутність відповідної процедури консультування. 

Лише у рідких випадках громадян сприймають як носіїв права брати участь у процесі 

прийняття рішень або партнерів, які можуть сприяти досягненню кращої якості законів, 

рішень та регуляторних актів. З огляду на вищенаведене, є очевидним, що традиційне 

уявлення про стосунки між органами влади та громадянами превалює, і що не вистачає 

культури відкритості, розподілу відповідальності та діалогу із громадянами. Проте навіть 

коли є воля для застосування іншого та більш відкритого підходу, існує проблема 

недостатності фінансових, технічних та кваліфікованих людських ресурсів для виконання 

процедури консультування.  
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Що стосується просування залучення громадськості, організації громадянського суспільства 

все ще стикаються із проблемою відсутності бази для послідовної підтримки їхньої 

діяльності, тобто із невідповідними моделями державної підтримки програм та проектів, що 

просувають партисипаторну демократію та громадянську активність. Це надалі сприяє тому, 

що більшість організацій громадянського суспільства не мають достатньої спроможності 

брати високоякісну участь у процесах консультування, внаслідок чого рівень їхньої участі є 

нижчим, ніж очікується.  

У сфері волонтерства також є проблеми. Волонтерська діяльність, як одна з найбільш частих 

та поширених форм громадської активності, не є достатньо інтегрованою до шкільних 

навчальних програм і не отримує систематичної уваги на всіх рівнях системи освіти. Іншими 

словами, необхідно докласти додаткових зусиль для того, щоб систематично включити 

волонтерську діяльність та роботу до системи освіти. У системі освіти все ще відсутні 

систематично розроблені механізми винагородження та легалізації волонтерської діяльності, 

в той час як існуюча діяльність є результатом індивідуальних зусиль. Наступна проблема – 

той факт, що навіть якщо освітні установи визнають потребу в організації волонтерських 

програм, а також «легалізації» та визнання залучених вчителів та школярів, їм часто не 

вистачає відповідних ресурсів чи можливостей надавати підтримку (фінансову) для 

організації навчання вчителів у цій сфері.  

Навіть у термінології існує проблема; зокрема терміни, пов’язані із волонтерською 

діяльністю, не є зрозумілими. Приклади з практики вказують на певні протиріччя у таких 

термінах, як «волонтерство», «практика», та «стажування», нових інструментах професійної 

підготовки, що надаються Службою працевлаштування Республіки Хорватія, тощо. Це має 

серйозні наслідки для загального уявлення про волонтерство і призводить до розмивання 

меж поміж волонтерством та неоплачуваною роботою. Волонтерство є частиною 

безперервного навчання протягом життя, і результати навчання у процесі залучення до 

волонтерської діяльності можуть визнаватися і бути «легалізованими». Проте це питання не 

було належним чином вирішеним у Хорватії.  

Численні ініціативи розвитку волонтерських програм у школах є результатом багатьох років 

відданої роботи низки організацій громадянського суспільства, особливо регіональних 

центрів волонтерів. Завдяки доволі інтенсивному просуванню та зусиллям волонтерських 

центрів, сьогодні волонтерські програми успішно розробляються у деяких школах.  

Серед причин такої ситуації – відсутність системної громадянської освіти, освіти щодо сталого 

розвитку та волонтерства у системі освіти, а також недостатня підтримка волонтерських 

програм компетентними установами. Ця несприятлива ситуація надалі загострюється 

низьким рівнем міжгалузевого співробітництва, особливо на місцевому рівні. В результаті, 

стає очевидним, що поступ у розвитку волонтерства все ще великою мірою та переважно 

спирається на зусилля організацій громадянського суспільства.  

Стимулююча середа для соціальної та політичної участі та самоорганізації громадян 

передбачає існування суспільної сфери та медійного простору, в яких стверджуються теми 

суспільних та спільних інтересів, та які сприяють доступу ширшого кола заінтересованих 

сторін до змістовних та свідомих публічних обговорень, що ґрунтуються на повазі до 
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розбіжності у думках та діалогу. У системі медіа, що орієнтована на ринок, такій як медіа 

система Хорватії, суспільні ЗМІ повинні сприяти якості програми та захисту професії 

журналіста від деструктивного впливу реклами, у тому числі прихованої реклами, і, отже, 

одночасно захищати право громадян, які її фінансують, на інформацію. Крім того, у такий 

спосіб здійснюється захист базових цінностей суспільних ЗМІ, таких як захист якості та 

різноманітність програм, повага до глядачів та слухачів, як мислячих громадян, а не 

споживачів, за допомогою яких генерується прибуток.  

Як і суспільні ЗМІ, неприбуткові ЗМІ є надзвичайно важливими. Вони утворюються через 

самоорганізацію громадян, у тому числі журналістів, редакторів та експертів, які помітили 

потребу у медіа інформації у їхній громаді, і які через власну громадську, професійну та 

волонтерську участь виявили бажання сприяти задоволенню такої потреби у спосіб, 

спрямований на суспільний інтерес та спільні інтереси, а не на отримання прибутку. 

Незважаючи на важливу роль неприбуткових ЗМІ у розвитку плюралізму, свободи та 

соціальної відповідальності ЗМІ, а також демократії, існуючих прав людини та активної 

громадянської позиції, їхній статус у Хорватії є надзвичайно низьким. Розуміння важливості 

неприбуткових ЗМІ не є достатнім на всіх рівнях. Розвиток неприбуткових ЗМІ у Хорватії 

обмежується несприятливою законодавчою базою та відсутністю чіткого визначення терміну 

«неприбутковий засіб масової інформації». Зокрема, неприбуткові ЗМІ неналежним чином 

віднесли до сфери дії трьох основних законів, що регулюють ЗМІ у Хорватії, в той час як 

електронні видання (портали) неналежним чином віднесли до сфери дії Закону «Про 

електронні засоби інформації». На практиці, є поширеною проблема, коли неприбуткові ЗМІ 

не можуть отримати пільги для роботи. Одночасно з тим, електронні ЗМІ у Хорватії не 

дотримуються зобов’язань, яких вони набувають після надання їм пільг Радою електронних 

ЗМІ.  

Неприбуткові ЗМІ отримують незначну або практично ніяку фінансову підтримку їхньої 
роботи та розвитку. Достатньо лише зазначити, що за винятком декількох неприбуткових 
веб порталів, у Хорватії відсутнє громадське радіо чи неприбуткове телебачення. Ситуація 
у країнах Європейського Союзу навпаки цілком інша. Згідно з даними дослідження 
Європейського Парламенту за 2007 рік, у Голландії, наприклад, функціонує 264 
неприбуткові радіостанції та 123 телевізійні станції, тоді як у нашого сусіда  Угорщини - 
понад сотні неприбуткових радіостанцій. Основною причиною відставання Хорватії у 
розвитку неприбуткових ЗМІ є недосконала законодавча база, яка породжує недостатність 
цільових ефективних заходів для ініціювання, розвитку та систематичного фінансування 
проектів, видавців та виробників змістовного наповнення неприбуткових ЗМІ та їхнього 
співробітництва з іншими ЗМІ, особливо суспільними; а також першорядна роль 
Хорватського радіо та телебачення у спільному виробництві, перепродажі та 
розповсюдженні змісту неприбуткових ЗМІ в своїх програмах. Хоча ці питання слід 
першочергово вирішити у рамках інтегрованої медіа політики, у Стратегії особливо 
наголошується на важливості Хорватського радіо та телебачення у ствердженні 
громадянського суспільства, а також зміцненні раніше маргінального соціального статусу 
та умов для розвитку та сталого функціонування неприбуткових ЗМІ. 
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ЦІЛІ 

- Вдосконалити законодавчу базу та практики проведення консультацій із 
зацікавленими сторонами у питаннях формування національної політики 

- Покращити умови для розвитку партисипативної демократії 
- Підняти рівень компетенції серед дітей та молоді щодо залучення до 

соціального та політичного життя країни 
- Активувати участь ОГС у прийнятті рішень на місцевому рівні 
- Підвищити обізнаність дітей та молоді щодо переваг волонтерства та 

збільшити кількість громадян-волонтерів 
- Створити передумови для покращення неприбуткового медіа статусу 

 
 
 
 

ЗАХІД 7:  ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСУЛЬТАЦІЙ З 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У 
ПРОЦЕДУРАХ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ 
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 4 дій. 

 
Дія 7.1 Внести зміни до Зводу процесуальних норм Уряду Хорватії, для 

того щоб він зобов'язував до проведення консультацій щодо 
проектів нормативно-правових актів (у відповідності до Кодексу 
практики проведення консультацій) та вимагав надання звітів про 
проведені консультації разом із законопроектами та іншими 
законодавчими документами 

Виконавчий орган: Уряд Республіки Хорватія, за пропозицією Державного офісу з 
питань співпраці із НУО 

Строк виконання: Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

Затверджені зміни до Зводу процесуальних норм Уряду Хорватії. Так, 
ст. 29 п.4 зобов'язує подавати звіти про проведені консультації, а п. 5 
зобов'язує проводити консультації по пропозиціям щодо проектів 
законодавства згідно Кодексу та Плану з проведення 
консультаційного процесу по законопроектах та інших нормативно-
правових актах, які мають затверджуватися головами відповідних 
установ разом із планом законодавчої діяльності. 
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Дія 7.2 Розробити та використовувати систему регулярного моніторингу 
реалізації Кодексу практики проведення консультацій на 
національному та місцевому рівнях 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
Показники 
виконання: 

Щорічний звіт за попередні роки з реалізації Кодексу практики 
проведення консультацій подається до Уряду Хорватії та 
публікується не пізніше за 15 квітня кожного року. 

 
 
 
 

Дія 7.3 Проводити систематично тренінги для координаторів з 
консультаційного процесу та інших держслужбовців у державних 
органах адміністративної влади та органів місцевого та 
регіонального самоврядування щодо ефективного застосування на 
практиці Кодексу практики проведення консультацій 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Співвиконавчий 
партнер: 

Вища школа державного управління 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Жовтень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

10 600 хорватських кун 
Показники 
виконання: 

1 Щороку проводиться як мінімум два практичних 
тренінги/семінари для для координаторів з 
консультаційного процесу та інших держслужбовців. 

2 Кількість координаторів з консультаційного процесу та інших 
держслужбовців, що пройшли практичні тренінги/семінари. 

3 Запущено інтернет сайт Державного офісу з питань 
співпраці із НУО з внутрішньою, освітньою інформацією для 
координаторів з консультаційного процесу, як то з 
прикладами належної практики, порадами та 
інструментами з підготовки до та проведення консультацій, 
при цьому із можливістю обміну досвідом та знаннями. 
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Дія 7.4 Заснування інтегрованої інтернет системи для консультацій 
громадян з питань процедур прийняття нового законодавства та 
інших нормативно-правових актів 

Виконавчий орган: Міністерство адміністрації 
Співвиконавчий 
партнер: 

Офіс Прем'єр-міністра Уряду Хорватії 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Усі компетентні органи державної адміністрації, що 
проводять консультації, публікують інформацію щодо 
проведення консультацій з усіма супровідними 
матеріалами у такий самий спосіб, як і на їх інтернет-
сторінках. 

2 Законопроекти та інші нормативно-правові акти, щодо яких 
компетентні органи державної адміністрації проводять 
консультації із зацікавленими сторонами, публікуються на 
інтернет порталі для консультацій вчасно, до подання на 
затвердження до Уряду Хорватії та у відповідності до 
положень Кодексу. 

3 По завершенню кожного консультаційного процесу на 
інтернет порталі розміщується уся відповідна інформація 
та дані щодо консультативного процесу та запланованих 
консультацій; описи та списки робочих та експертних 
груп, чия робота полягає у опрацюванні певної 
документації; робочі матеріали та протоколи засідань; а 
також роз'яснення щодо рішень. 

 

 
 
 

ЗАХІД 8:  ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА  ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 
НА ПРАКТИЦІ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 1 дій. 

 
Дія 8.1 Зміни до Закону про право на доступ до інформації 

Виконавчий орган: Міністерство адміністрації 
Співвиконавчі 
партнери: 

Агенція з захисту персональних даних, Офіс Ради національної 
безпеки, Державний офіс з питань співпраці із НУО, Хорватська 
агенція з інформаційно-документальних запитів 

Строк виконання: Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
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Показники 
виконання: 

1 Представників ОГС, що працюють з питаннями права на 
доступ до інформації, включено до загального процесу 
розробки змін до Закону. 

2 Затверджено зміни до  Закону про право на доступ до 
інформації, особливо що стосується частин, що регулюють 
потребу перенесення Директиви на повторне використання 
державної інформації, зобов'язання консультуватися із 
громадськістю на предмет прийняття нового законодавства та 
інших нормативно-правових актів, згідно до положень Кодексу 
практики проведення консультацій, а також інших питань, 
пов'язаних із покращенням дотримання права доступу до 
інформації в першій та другій інстанції. 

3 Введено положення про санкції за недотримання Закону. 
4 Закон про конфіденційність даних гармонізовано із змінами, 

внесеними до Закону про право на доступ до інформації. 
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ЗАХІД 9:  ЗАСНУВАННЯ УЧБОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ ТА 
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА 
МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ ІЗ 
ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 

 

Дія 9.1 Теми пов'язані із партисипативною демократією, консультаціями із 
зацікавленими сторонами та правом на доступ до інформації 
мають стати невід'ємною частиною державного кваліфікаційного 
іспиту та відповідних підготовчих освітніх програм 

Виконавчий орган: Міністерство адміністрації 
Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

Зміст державного кваліфікаційного іспиту та підготовчих семінарів 
включає теми, пов'язані із вище зазначеними темами. 

 
 

 
Дія 9.2 Проводити інформаційно-освітні роботи з моделей участі 

організацій громадянського суспільства у роботі органів 
місцевого та регіонального самоврядування  

Виконавчий 
орган: 

Підрозділи органів місцевого та регіонального самоврядування, 
Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Співвиконавчі 
партнери/Партне
ри по реалізації: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО, Хорватська асоціація 
округів, Асоціація міст, Асоціація муніципалітетів в Республіці 
Хорватія 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість інформаційно-освітніх заходів з питань моделей участі 

організацій громадянського суспільства у роботі органів місцевого та 

регіонального 

2  
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самоврядування. 

2 Кількість держслужбовців органів місцевого та регіонального 

самоврядування, що взяли участь у інформаційно-освітніх 

заходах з питань моделей участі організацій громадянського 

суспільства у роботі органів місцевого та регіонального. 

 

ЗАХІД 10 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НА СИСТЕМАТИЧНІЙ 
ОСНОВІ ГРОМАДСЬКОЇ ОСВІТИ НА УСІХ РІВНЯХ 
ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 5 дій. 

 

 

Дія 10.1 Запровадження громадської освіти у загальну систему 
освіти країни 

Виконавчий орган: Міністерство з питань науки, освіти та спорту 
Співвиконавчі 
партнери: 

Агенція з освіти та підготовки вчителів 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Фінансування забезпечено за лінійками бюджету Агенції з 
освіти та підготовки вчителів Показники 

виконання: 
1 Запровадження громадської освіти в початковій школі 

згідно наступного плану: 
2 Класи 1-4: міжпредметна та позакласна дисципліна, 
3 Класи 5-6: міжпредметна та позакласна дисципліна, а 

також за вибором (модульна система), 
4 Класи 7-8: міжпредметна та позакласна дисципліна, а 

також за вибором (модульна система та система вибору 
предметів). 

5 Запровадження громадської освіти в середній школі згідно 
наступного плану: 

6 Класи 1-2: обов'язковий предмет та міжпредметна, 
модульна та позакласна дисципліна,  

7 Класи 3-4: модульна та позакласна дисципліна. 
8 Теми громадської освіти інтегровано у навчальні 

плани та програми (навчальну програму). 
9 Кількість шкільних класів, де надають громадську освіту.  

Дія 10.2 Проведення та підтримка програм підвищення кваліфікації для 
вчителів дошкільної освіти, початкової та середньої школи, 
молодших спеціалістів та директорів з питань громадянської 
освіти 

Виконавчий орган: Агенція з освіти та підготовки вчителів 
Співвиконавчі 
партнери: 

Міністерство з питань науки, освіти та спорту, Державний 
офіс з питань співпраці із НУО, Національна фундація 
розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
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Показники 
виконання: 

1 Встановлено вимоги до персоналу щодо впровадження 
громадянської освіти. 

2 Розроблено програми підвищення кваліфікації для 
вчителів в сфері громадянської освіти. 

3 Проведено семінари та практичні тренінги з 
підвищення кваліфікації для вчителів в сфері 
громадянської освіти. 

4 Забезпечено кошти, необхідні для участі у тренінгах з 
громадянської освіти, організованих іншими партнерами 
(ОГС). 

1 Кількість вчителів дошкільної освіти, початкової та середньої 
школи, молодших спеціалістів та директорів, хто пройшов 
тренінги з питань громадянської освіти. 

 

 
 
 

Дія 10.3 Розробити базу даних щодо реалізації громадянської освіти в 
Міністерстві з питань науки, освіти та спорту, а також Агенції з 
освіти та підготовки вчителів 

Виконавчий орган: Міністерство з питань науки, освіти та спорту 
Співвиконавчі 
партнери: 

Агенція з освіти та підготовки вчителів 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Фінансування забезпечуються у рамках регулярних витрат 
Агенції з освіти та підготовки вчителів та Міністерства з 
питань науки, освіти та спорту 

Показники 
виконання: 

1 Розроблено електронні запитальники щодо моделей 
впровадження громадянської освіти. 

2 Зібрано дані в усіх початкових та середніх школах. 
3 Розроблено бази даних. 

 
 
 

Дія 10.4 Включити список необхідних навичок та умінь для проведення 
інтерактивних освітніх занять з громадянських дисциплін в рамках 
учбових програмах для майбутніх вчителів 

Виконавчі органи: Університети 

Співвиконавчі 
партнери: 

Міністерство з питань науки, освіти та спорту, Агенція з 
питань науки та вищої освіти 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Розроблено програми для курсів з громадянської освіти для 
майбутніх вчителів початкових та середніх шкіл. 

2 Програми затверджено згідно встановленої процедури та 
включено програми закладів вищої освіти. 
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Дія 10.5 Включити розробку результатів та навичок громадянської 
освіти до робочої програми Національного центру зовнішньої 
оцінки освіти 

Виконавчий орган: Національний центр зовнішньої оцінки освіти 
Співвиконавчий 
партнер: 

Міністерство з питань науки, освіти та спорту 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Показники результатів та навичок громадянської освіти 
розроблено та включно до робочої програми 
Національного центру зовнішньої оцінки освіти. 

 
 
 

ЗАХІД 11 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЗАЦІЯМ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЯКІ СПРИЯЮТЬ 
РОЗВИТКУ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В СВОЇ 
ПРОГРАМАХ, ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ НЕОБХІДНІ УМОВИ ДЛЯ ЇХ 
ОЦІНКИ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 4 дій. 

 

 

Дія 11.1 Інформувати та проводити освітні заходи для громадських 
ініціатив та організацій громадянського суспільства щодо 
консультативних процесів, моніторингу законодавчих процесів та 
заохочення громадян до участі у консультаційних процесах 
інформаційно-освітніми методами 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Співвиконавчий 
партнер: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Організовано не менше чотирьох на рік одноденних 
семінарів у різних регіональних мережах підтримки щодо 
процесу публічних консультацій для представників 
громадських ініціатив та ОГС. 

2 Інформація щодо майбутніх, поточних та попередніх 
консультацій разом із результатами консультаційного 
процесу та інформація щодо різних способів участі 
громадськості у процесі систематично опубліковується на 
інтернет-сторінці Державного офісу з питань співпраці із 
НУО. 
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Дія 11.2 Заохочення розвитку партисипативної демократії, а саме участі 
громадян та ОГС, у процесах з'ясування пріоритетних напрямків 
розвитку в місцевих громадах та моніторингу державної політики 
на місцевому рівні 

Виконавчий орган: Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

2 600 000 хорватських кун 

Показники 
виконання: 

1 Кількість оголошених тендерів з метою розвитку 
партисипативної демократії, а саме участі громадян та ОГС, у 
процесах з'ясування пріоритетних напрямків розвитку в 
місцевих громадах та моніторингу державної політики на 
місцевому рівні. 

2 Кількість профінансованих соціально-інноваційних проектів та 
програм ОГС, націлених на розвиток партисипативної 
демократії, а саме участі громадян та ОГС, у процесах 
з'ясування пріоритетних напрямків розвитку в місцевих 
громадах та моніторингу державної політики та програм на 
місцевому рівні. 

Дія 11.3 Розробити онлайн каталог неформальних освітніх програм, 
що реалізуються організаціями громадянського суспільства 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Співвиконавчий 
партнер: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Відбувається збір даних щодо неформальних освітніх 
програм, що реалізуються організаціями громадянського 
суспільства для вчителів початкової та середньої шкіл та 
інших освітян. 

2 Розроблено онлайн каталог неформальних освітніх 
програм, що реалізуються організаціями 
громадянського суспільства. 

3 Каталог оновлюється раз на рік, але не пізніше вересня, із 
інформацією на наступний рік. 
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Дія 11.4 Проаналізувати ситуацію щодо неформальної освіти та 
встановити критерії та підтвердження процедур, а також 
сертифікаційних процедур 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Співвиконавчі 
партнери: 

Державний офіс з питань прав людини та прав національних 
меншин, Національний комітет з питань освіти 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Засновано робочу групу по аналізу поточної ситуації. 
2 Завершено аналіз ситуації щодо стану неформальної 

освіти. 
3 Проведено консультації щодо теми критеріїв та 

процедур підтвердження. 
4 Встановлено критерії підтвердження та розроблено 

процедури підтвердження та сертифікації неформальної 
освіти. 

5 Постійна реалізація програм підтвердження та сертифікації 
неформальної освіти починаючи з 2013 року і далі. 
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ЗАХІД 12 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДО СИСТЕМИ ДОСВІТИ ОСВІТНІХ 
ПРОГРАМ, НАЦІЛЕНИХ НА ЗДОБУТТЯ ЗНАНЬ, 
ВІДНОШЕННЯ ТА ЦІННОСТЕЙ ЩОДО ВОЛОНТЕРСТВА 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 

 

Дія 12.1 Підтримка організації волонтерських програм, що 
реалізуються ОГС в освітніх закладах 

Виконавчі органи: Міністерство з питань науки, освіти та спорту, Міністерство 
соціальної політики та молоді 

Співвиконавчі 
партнери: 

Агенція з освіти та підготовки вчителів, Хорватська мережа центрів 
волонтерів, Національний комітет з розвитку волонтерського руху,  
Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Пропагування належних волонтерських практик в освітніх 
закладах завдяки розробці публічної бази даних 
волонтерських програм. 

2 Затверджено існування волонтерських центрів, як 
організацій, що можуть надавати підтримку закладам 
освіти у запровадженні та проведенні волонтерських 
програм. 

3 Кількість координаторів-волонтерів, що пройшли 
підготовку у освітніх закладах. 

 
 
 

Дія 12.2 Розробити систему визнання та підтвердження волонтерства 
учнів та студентів в рамках існуючої позитивної практики ЄС 

Виконавчі органи: Міністерство з питань науки, освіти та спорту, Міністерство 
соціальної політики та молоді 

Співвиконавчі 
партнери: 

Національний комітет з розвитку волонтерського руху, Агенція з освіти 
та підготовки вчителів, університети 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року 
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Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Розроблено систему визнання та підтвердження 
волонтерства учнів та студентів. 

2 Кількість учнів та студентів, що беруть участь у роботі 
системи волонтерства. 

3 Проведення щорічної оцінки волонтерської роботи учнів та 
студентів. 

 
 
 

ЗАХІД 13 ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ 
МЕДІА 

Цей захід буде виконано шляхом виконання 5 дій. 
 

 

Дія 13.1 Проаналізувати та провести оцінку медіа законодавства та 
нормативно-правової бази щодо умов роботи неприбуткових 
медіа 

Виконавчий орган: Міністерство культури 
Співвиконавчі 
партнери: 

Агенція з електронних медіа, Рада з питань електронних медіа, 
Державний офіс з питань співпраці із НУО, Національна фундація 
розвитку громадянського суспільства, Пошта Хорватії та Агенція з 
електронних комунікацій 

Строк виконання: Грудень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Проведено оцінку оцінку медіа законодавства та 
нормативно-правової бази щодо умов роботи 
неприбуткових медіа. 

2 Підготовано рекомендації щодо поліпшення умов для 
роботи неприбуткових медіа, як бази для створення нової 
нормативно-правової бази. 

3 На основі проведеного аналізу внесено зміни та 
позитивні нововведення щодо реалізації відповідного 
законодавства. 

 

 
Дія 13.2 Встановити юридичний статус та нові моделі фінансування роботи 

неприбуткових медіа, що працюють заради суспільного блага 

Виконавчий орган: Міністерство культури 
Співвиконавчі 
партнери: 

Агенція з електронних медіа, Рада з питань електронних медіа, 
Державний офіс з питань співпраці із НУО, Національна фундація 
розвитку громадянського суспільства, Фундація Нова культура , 
Хорватський аудіовізуальний центр 

Строк виконання: Червень 2014 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 



48  

Показники 
виконання: 

1 Підготовано пропозиції змін до нормативно-правових 
актів, що регулюють статус та фінансування 
неприбуткових медіа. 

2 Проведено консультації із зацікавленими сторонами щодо 
запропонованих змін до законодавства. 

3 На національному рівні розроблено нові моделі та 
виділено нові джерела фінансування неприбуткових 
медіа. 

Дія 13.3 Зміцнити підтримку практики електронних публікацій 
організацій громадянського суспільства через гранти для ОГС 
від державних установ 

Виконавчі органи: Міністерство культури, Міністерство з питань науки, освіти 
та спорту 

Співвиконавчі 
партнери: 

Інші органи державної адміністрації та підрозділи органів 
місцевого та регіонального самоврядування 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість тендерів щодо підтримки електронних 
публікацій. 

2 Сума бюджетних коштів, заброньована на підтримку 
електронних публікацій. 

3 Кількість профінансованих електронних публікацій 
організацій громадянського суспільства. 
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Дія 13.4 Зміцнити програму та фінансування підтримки неприбуткових 
медіа, а також візуальне освітлення роботи заради суспільного 
блага шляхом підписання контракту між Урядом Хорватії та 
Хорватським радіо-телебаченням 

Виконавчі органи: Уряд Хорватії на запит від Міністерства культур, Хорватського радіо та 
телебачення 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

По завершенню дії тимчасового контракту 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Контракт між Урядом Хорватії та Хорватським радіо-
телебаченням встановлює зобов'язання ХРТ щодо 
неприбуткових медіа та представлення медіа змісту 
щодо роботи задля суспільного блага. 

2 Визначена обов'язкова квота (сума та кількість програм) для 
викупу програм від неприбуткових продюсерів, як частина 
зобов'язання щодо викупу робіт незалежних продюсерів. 

3 У Освітньому центрі ХРТ збільшено кількість освітніх 
програм натеми громадянського суспільства. 

 

 
 

Дія 13.5 

 

В рамках процедури державних тендерів на надання пільг, 
додаткову увагу приділити заявникам для неприбуткової теле- 
та/або радіо-роботи в рамках доступних вільних частот 

Виконавчий орган: Рада з питань електронних медіа 
Співвиконавчі 
партнери: 

Міністерство культури, Пошта Хорватії та Агенція з електронних 
комунікацій 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

На постійній основі 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

Звітування щодо роботи Ради з питань електронних медіа, а 
особливо в частині, що стосується проведення державних тендерів 
на надання пільг. 
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ІІІ ЗМІЦНЕННЯ РОЛІ ОГС З МЕТОЮ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
1 Надання соціальних послуг організаціями громадянського суспільства 

 
Крім вже загальновизнаної ролі організацій громадянського суспільства у захисті та просуванні 

тем в інтересах громадськості, ОГС все частіше визнаються постачальниками соціальних послуг, 

а також каталізаторами зайнятості та соціальної єдності на місцевому рівні. Робота організацій 

громадянського суспільства у сфері соціального забезпечення спрямована на захист вразливих 

верств населення (діти та молодь, жінки, особи з особливими потребами, особи похилого віку 

та кволі особи, незайняте населення, жертви насильства, жертви торгівлею людьми, бездомні, 

особи, що зловживають наркотичними засобами та психотропними речовинами, тощо) та 

створення умов для інтеграції вигодонабувачів у суспільство шляхом покращення якості їхнього 

життя та надання допомоги у подоланні соціального відчуження та бідності.  Крім того,  

організації громадянського суспільства виступають на захист прав деяких груп шляхом 

здійснення впливу на державну політику та запровадження інновацій у сфері соціального 

забезпечення; вони мобілізують додаткові людські та фінансові ресурси, в яких необхідно 

окремо наголошувати на потенціалі роботи волонтерів. 

Згідно з документом Ради Європи (2007) «Інтегровані соціальні послуги в Європі», соціальні 

послуги «включають усі послуги, a) які вважаються такими, що мають особливу значимість для 

суспільства у цілому, та в яких b) особиста взаємодія між постачальниками послуг та 

користувачами відіграє ключову роль. За такого широкого визначення, охорона здоров’я, 

освіта, професійна інтеграція та культурні послуги також стають частиною загальної картини, а 

не лише типові три сфери – догляд за дитиною у денний час, догляд за особами похилого віку 

та різноманітні невеликі сфери послуг для груп з певними проблемами.» 

Соціальні послуги відіграють ключову роль у попередженні та соціальній єдності – через 

старіння населення, зміни у складі родини, залучення жінок на ринку праці, яке стає дедалі 

активнішим, потреба у таких послугах зростає. Разом з тим, потреба у соціальних послугах 

також зросла внаслідок економічної кризи, оскільки такі послуги можуть послабити вплив криз 

на окремих осіб і заохочують останніх швидше повернутися до лав робочої сили. ОГС сприяють 

інтеграції існуючих соціальних послуг, що, в свою чергу, покращує доступ до соціальних прав, 

зменшує масштаб соціальної ізоляції вразливих груп та сприяє загальній меті зміцнення 

соціальної єдності. Соціальна єдність – це один з важливих елементів економічного та 

соціального розвитку кожної країни, оскільки вона прагне до ефективного підходу до 

економічних ресурсів, створює умови для розвитку потенціалу окремих осіб та груп людей, а 

також загального економічного потенціалу, що, в свою чергу, стимулює та створює імпульс для 

подальшого культурного, економічного та будь-якого іншого розвитку суспільства. Один з 

найважливіших елементів чи цінностей добре структурованого суспільства, на якому 

ґрунтується соціальна єдність, - це соціальний, соціально-культурний капітал чи капітал 

громади. Згідно з теорією соціального капіталу та результатами досліджень, проведених у 

західних демократіях, горизонтальна соціальна взаємодія та спілкування зміцнюють соціальну 
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довіру, підсилюють соціальні зв’язки та розширюють межі соціальних ідентичностей. Все це 

сприяє інтеграції плюралістичного суспільства. Соціальний капітал включає участь громадян у 

роботі об’єднань громадян, неурядових організацій, членство у профспілках, роботу у 

релігійних спільнотах, спілкування у гуртках та клубах за інтересами, добрі сусідські стосунки та 

подібні випадки. 

Через зміни у підході до надання соціальних послуг у Республіці Хорватія, зокрема Хорватія 

пішла шляхом децентралізації та деінституалізації послуг, для надання яких держава не має 

достатніх ресурсів, чи у випадках регіональної нерівності у наданні соціальних послуг у 

місцевих громадах, роль ОГС дедалі стає все важливішою. Отже, необхідно зміцнити 

спроможність ОГС надавати соціальні послуги. Соціальні послуги, що надаються ОГС, необхідно 

привести у відповідність до зростаючої складності потреб споживачів шляхом створення 

збалансованої мережі інституційних та інших форм соціальної допомоги (соціальні послуги, що 

ґрунтуються на громаді), розробки послуг, що заохочуватимуть маргіналізовані групи до 

працевлаштування, тобто групи, щодо яких існує ризик соціальної ізоляції, розвитку 

соціального планування на місцевому рівні, розробки стандартів якості соціальних послуг та 

наголошення на потребі в інтеграції соціальних послуг. 

Деякі з проблем, з якими стикаються ОГС у процесі реагування на виклики, пов’язані з 

розвитком соціальних послуг, стосуються обмеженої спроможності з управління проектами 

менших за розміром ОГС. Робота невеликих ОГС, розташованих у місцевій громаді, часто 

відбувається у низько розвинутих регіонах із обмеженим доступом до необхідних джерел 

фінансування / спільного фінансування великих проектів. Більш того, серед обмежень – 

недостатньо розвинуті людські ресурси для надання професійних соціальних послуг, а також 

недостатньо розвинена інфраструктура для сталого розвитку ОГС на місцевому рівні. 

Хоча у законодавстві існують передумови для надання соціальних послуг організаціями 

громадянського суспільства, необхідно працювати над підвищенням обізнаності громадськості 

щодо ролі ОГС у цій сфері, особливо на місцевому рівні, для того щоб забезпечити сталість 

надання послуг, але й також використовувати потенціал ОГС у соціальному плануванні на 

місцевому рівні – в якому ОГС повинні бути рівноправними партнерами місцевих та 

регіональних органів самоврядування та державних установ, що працюють на рівні місцевих 

громад над визначенням пріоритетів у розвитку соціальних послуг. 

Додаткова проблема, з якою мають справу організації громадянського суспільства під час 

надання соціальних послуг у сфері освіти для дорослих, - це неспроможність видавати 

державні документи для учасників, що беруть участь у сертифікованих програмах, які 

виконуються ОГС.  Це відбувається через обмеження, встановлені Законом «Про освіту 

дорослих», внаслідок чого сфера їхньої роботи обмежується, а самостійна сталість їхніх програм 

є сумнівною. Протягом останніх декількох років (враховуючи процес вступу Хорватії до 

Європейського Союзу та появу нових можливостей щодо спільного фінансування проектів в 

рамках Інструменту з надання допомоги країнам, що вступають до ЄС), ця проблема стає 

дедалі помітнішою, враховуючи активізовану діяльність ОГС з підготовки осіб, щодо яких існує 

ризик соціального відчуження, до виходу на ринок праці. Неурядові організації розробляють 

програми та послуги в рамках проектів ЄС, які є добрими і потрібними громаді чи деяким 
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групам населення, проте їхня сталість часто є сумнівною через розбіжності між політикою 

фінансування проектів за рахунок коштів ЄС та коштів з державного бюджету. 

Пам’ятаючи, що волонтерство – це один з найбільш потужних і впливових елементів, що сприяє 
розвитку та створенню демократичних змін у будь-якому суспільстві, а також економічному 
розвитку країни, і що волонтерська діяльність істотно необхідна для просування активної 
громадянської позиції (що обговорювалось у частині II Стратегії), необхідно посилити зусилля, 
спрямовані на просування волонтерської роботи, і таким чином сприяти соціальній інтеграції 
користувачів послуг. 
Волонтерство існує в різних формах по всій Європі і відображає різні підходи та традиції в 
країнах-членах Європейського Союзу. Тим не менш, усі ці форми мають спільні властивості. 
«Маніфест волонтерства в Європі» (Європейський волонтерський центр, 2007) говорить про 
волонтерство, як про діяльність, яку людина починає робити з власної волі, за власним 
вибором та мотивацією, без зацікавленості у фінансовій винагороді, з бажанням допомогти 
іншим та суспільству в цілому через власний внесок до спільних цінностей, без особистого 
інтересу. 
Незважаючи на різні традиції та культурний фон, волонтерство все більше визнається як 
важливий каталізатор зайнятості населення та соціальної інтеграції ізольованих соціальних 
груп, оскільки воно допомагає будувати стосунки між людьми, сприяє розширенню їхніх 
соціальних мереж та створює можливості для отримання нових знань та навичок. Воно також 
інтегрує перспективу користувачів в надання соціальних послуг через активну участь волонтерів 
з громади, що в свою чергу сприяє соціальній інтеграції користувачів соціальних послуг. Згідно з 
даними CIVICUS щодо Хорватії, лише 17 відсотків громадян Хорватії є членами ОГС, і меш ніж 7 
відсотків населення у середньому виконує у якійсь формі добровільну неоплачувану роботу,  в 
той час як волонтерство не визнається чеснотою у суспільстві. Більш того, помітна така 
проблема, що заклади системи охорони здоров’я не реагують і не включають волонтерів в 
свою роботу. У такому випадку ОГС часто виступають медіатором між установами та 
потенційними волонтерами. Потреба у розвитку спроможності для інклюзивного волонтерства 
ґрунтується на досвіді, який свідчить про те, що включення соціально ізольованих користувачів 
до волонтерської діяльності означає кінець їхньої особистої ізоляції та призводить до 
розширення та укріплення їхніх можливостей, допомоги іншим, розвитку соціальних та 
професійних навичок та покращення здатності до працевлаштування. Разом з тим, існує 
проблема загальної відсутності спроможності ОГС розробити високоякісні сталі програми для 
участі волонтерів. 

 
 
 

2. Соціальні інновації та розвиток соціального підприємництва 

 
Крім розвитку соціальних послуг, організації громадянського суспільства можуть зробити свій 

внесок до соціального та економічного розвитку через ініціювання різних форм соціальних 

інновацій і особливо через розвиток ініціатив соціального підприємництва. 

Соціальні інновації недостатньо розвинені у Хорватії. Хоча організації громадянського 

суспільства розробили певні рішення і приклади належних практик, які можуть вважатися 

соціально інноваційними, ці приклади не були задокументовані, і не існує аналізу існуючих 

соціальних інновацій, внаслідок чого важко говорити про їхній вплив на покращення якості 

життя громадян Хорватії.  Все ще недостатньо визнаною на рівні системи є значимість концепції 

соціальної інновації, і тому важливо працювати над визнанням соціальної інновації як засобу, 



53  

що може призвести до позитивної соціальної зміни і бути ефективним у багатьох особливо 

важливих сферах, таких як працевлаштування, бідність, старіння, родина і політика щодо 

забезпечення житлом. 

Протягом історії людства соціальне підприємництво було пов’язане із низовими організаціями і 

товариствами. Система цінностей і принципів дії, яких дотримуються неурядові організації, 

була основною для розробки сучасних концепцій соціального підприємництва. Пронизане 

цінностями громадянського суспільства, соціальне підприємництво розробило нову гнучку 

модель сталого розвитку – до моделей розвитку застосовується підприємницький підхід, і вони 

сприяють загальному соціальному розвитку. 

Хоча Республіка Хорватія лише тільки має зробити вибір на користь чіткого визначення 

соціального підприємництва у її майбутній Стратегії розвитку соціального підприємництва (але 

також її формулювання: соціальне / громадське / неприбуткове підприємництво, а також 

додаткові юридичні рішення, які б сприяли розвитку соціального підприємництва), переважне 

розуміння соціального підприємництва таке, що соціальне підприємництво вирішує соціальні 

проблеми шляхом застосування підприємницьких методів, врахування сталого розвитку і 

використання демократичної системи прийняття рішень (що передбачає солідарність і 

взаємодопомогу). Більшість прикладів належних практик соціального підприємництва у 

Хорватії були ініційовані ніким іншим, як організаціями громадянського суспільства (або через 

утворення окремої юридичної особи, найчастіше товариства чи компанії, що повертає прибутки 

ОГС, яка її заснувала; або через організацію ініціативи соціального підприємництва в рамках 

роботи організації – як один з видів діяльності, яку вона впроваджує для забезпечення власної 

сталості, а також через організацію освітніх програм для фізичних осіб та організацій, 

зацікавлених у розвитку соціального підприємництва). Існують різні форми проявів соціального 

підприємництва у Хорватії – від інституційних (форми соціального підприємництва, розроблені 

через правову базу неурядових організацій, товариств, компаній) через сфери, які вони 

охоплюють (надання інтелектуальних послуг, виробництво, сільське господарство, туризм, 

культура, тощо), до способів, через які вони долучаються до вирішення соціальних проблем 

(групи працевлаштування, щодо яких існує ризик соціальної ізоляції, чи надання послуг 

соціально вразливим групам, охорона природних ресурсів,  сприяння регіональному розвитку і 

відновлення ресурсів місцевої громади, в якій вони працюють). 

Обговорюючи соціальне підприємництво у Хорватії, нам слід пам’ятати про багату традицію 

шкільних товариств, які існують в початковій та середній школі та установах догляду за дітьми 

та молоддю. Існує понад 300 шкільних товариств у Хорватії. Хорватська модель товариств 

пропонує молодим членам можливість прийняти базові «підприємницькі цінності», такі як 

працьовитість, здоровий глузд стосовно ризиків, формування довіри та вірності у 

міжособистісних стосунках, а також сили для виконання важких і неприємних рішень, 

необхідних для спільної роботи і подолання труднощів. Все це може бути додатковим 

поштовхом до розвитку соціального підприємництва. 

Труднощі, з якими ОГС стикаються в роботі, - це недостатні знання і навички в управлінні, 

фінансуванні та правових аспектах ведення бізнесу та маркетингу ініціатив соціального 

підприємництва, а також відсутність фінансування для розвитку соціального підприємництва –  
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коштів для ініціювання та розширення ділової діяльності. Існує загальне хибне розуміння 

концепції соціального підприємництва у банківському секторі, саме тому є лише поодинокі 

випадки надання позик організаціям громадянського суспільства, які починають новий бізнес 

на основі принципів соціального підприємництва. Додатковий виклик – це хибне розуміння 

органами державної влади та місцевими і регіональними органами самоврядування здатності 

ОГС стати ініціаторами соціальної підприємницької діяльності, що часто було причиною 

проблем у здійсненні діяльності та відсутності сильнішої підтримки соціального 

підприємництва у Хорватії. 

Для того щоб розробити настільки високоякісну діяльність, спрямовану на розвиток 
соціального підприємництва,  наскільки це можливо, яка відповідатиме потребам та 
контексту хорватського суспільства, необхідно провести додатковий аналіз / дослідження 
існуючої ситуації,  потенціалу для розвитку і соціального впливу соціального підприємництва. 
Утримання рівноваги між баченням ОГС і місією, потребою у створенні стабільних джерел 
фінансування та прагненням створити нову цінність через розвиток соціального 
підприємництва може стати особливим викликом для ОГС у майбутньому. 

 
ЦІЛІ 

 
- Забезпечення сталого надання соціальних послуг організаціями громадянського 

суспільства 
- Розробити систему моніторингу та постійного вдосконалення якості 

соціальних послуг, що надаються організаціями громадянського 
суспільства 

- Більше визнання ролі волонтерства у наданні соціальних послуг 
- Збільшити візуальну присутність та визнання роботи організацій громадянського 

суспільства у сфері соціально-економічного розвитку 
- Підтримка розвитку та впливу соціальних інновацій на соціально-

економічний розвиток 
- Створити законодавчу та інституційну базу для соціального підприємництва 
- Розвиток соціального підприємництва, як важеля соціального розвитку 

та подолання бідності 
- Інформування широкого загалу щодо тем з соціального підприємництва 
- Збільшення частки працевлаштування у організаціях громадянського суспільства 

 

 
 
 

ЗАХІД 14 ЗАКЛАДАННЯ ВИСОКОЯКІСНОЇ БАЗИ ДЛЯ СТАЛОГО 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 6 дій. 

 
 

Дія 14.1 Визначити критерії та стандарти для встановлення цін на 
соціальні послуги, що надаються організаціями 
громадянського суспільства 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство соціальної політики та молоді 
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Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Створено робочу групу з підготовки методології 
встановлення цін на соціальні послуги для обраних 
цільових груп. 

2 Розроблено методологію встановлення цін на соціальні 
послуги для однієї обраної груп в якості прикладу для 
адаптації зводу правил щодо регулювання методології 
встановлення цін на соціальні послуги в інституціях 
соціальних послуг, чиїми засновниками є Республік Хорватія, 
місцеві та регіональні органи самоврядування, а також щодо 
цін на соціальні послуги, що надаються ОГС та іншими 
юридичними та фізичними особами, які отримують платню з 
державного бюджету країни. 

Дія 14.2 Затверджено звід правил щодо регулювання методології 
встановлення цін на соціальні послуги в інституціях 
соціальних послуг, чиїми засновниками є Республік Хорватія 
або місцеві та регіональні органи самоврядування, а також 
щодо цін на соціальні послуги, що надаються ОГС та іншими 
юридичними та фізичними особами, які отримують платню з 
державного бюджету країни 

Співвиконавчий 
партнер: 

Міністерство соціальної політики та молоді 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Березень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Затверджено звід правил згідно положенням Закону про 
соціальний захист. 

2 Система фінансування ОГС, що надають соціальні послуги, 
забезпечує адекватний рівень якості послуг, але й висуває 
адекватні організаційні вимоги щодо надання цих послуг та 
стійкого розвитку надавачів послуг. 

3 Список цін на послуги, що надаються ОГС, узгоджено із 
списком цін на послуги, що надаються інституціями 
соціального захисту та приватним сектором, і на які було 
підписано відповідні контракти щодо надання соціальних 
послуг. 
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Дія 14.3 Інформування ОГС щодо стандартів якості соціальних послуг 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство соціальної політики та молоді 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Дії щодо Інформування ОГС щодо стандартів якості 
соціальних послуг  

2 виконуються на рівні округів, включно із представниками 
органів місцевого та регіонального самоврядування та ОГС 
– кількість округів, підрозділів органів місцевого та 
регіонального самоврядування та ОГС, що брали участь. 

3 Кількість ОГС, що брали участь і заходах 
інформування щодо стандартів якості соціальних 
послуг. 

4 Кількість представників ОГС, що були задіяні у інформаційному 
циклі щодо стандартів якості соціальних послуг. 
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Дія 14.4 Забезпечення систематичного запровадження до широкого вжитку 
стандартів якості соціальних послуг, що надаються ОГС – надавачам 
послуг громаді 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство соціальної політики та молоді 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Березень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Встановлено та застосовується процедура ліцензування 
надавачів послуг згідно із стандартів якості соціальних послуг. 

2 Дотримання стандартів якості соціальних послуг в рамках 
надання грантів х державного бюджету та азартних ігор для 
ОГС, що надають соціальні послуги та їх моніторинг на 
основі підписаних контрактів між органами 
адміністративної влади та ОГС, що містять положення про 
обов'язкове дотримання стандартів. 

3 Кількість на кінець кожного року надавачів послуг громаді, 
з якими підписано контракти, які фінансуються з 
державного бюджету та дотримуються встановлених 
стандартів. 

4 Підвищення рівня (на кожен рік) задоволення 
користувачів якістю соціальних послуг у порівнянні із 
базовим станом (2012р.), що було встановлено на основі 
запитальника щодо рівня задоволення якістю послуг в 
рамках моніторингу дотримання стандартів на рівні 
окремих надавачів. 

5 Кількість (на кожен рік) надавачів соціальних послуг, що 
позитивно ставляться до дотримання стандартів, як однією із 
точок відліку для планування своєї роботи та надання 
високоякісних послуг користувачам у порівнянні із базовим 
станом (2012р.). 

 
 
 

Дія 14.5 Включення ОГС до планування та розробки мережі соціальних 
послуг та виконання прав, обов'язків, заходів та цілей на місцях 
згідно із положеннями Закону про соціальний захист 

Виконавчі органи: Міністерство соціальної політики та молоді, підрозділи органів 
місцевого та регіонального самоврядування 

Співвиконавчий Державний офіс з питань співпраці із НУО 
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партнер:  

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Затверджено соціальні плани щодо діяльності із соціального 
захисту у компетенції підрозділів органів місцевого та 
регіонального самоврядування. 

2 Масштаб та якість участі організацій громадянського 
суспільства у процесі розробки соціальних планів (кількість 
учасників у кожному процесі планування, рівень 
задоволення учасників процесом соціального планування та 
результати процесу). 

3 Запроваджено та працюють міжвідомчі механізми 
координації виконання соціальних планів на рівні 
округів, що включають також і ОГС. 

4 Кількість ОГС, що надають соціальні послуги та беруть участь 
у роботі мережі надавачів соціальних послуг у Хорватії або у 
підрозділах органів місцевого та регіонального 
самоврядування. 

 
 

Дія 14.6 Підвищення потенціалу ОГС щодо реалізації проектів з надання 
соціальних послуг, а особливо тих, що фінансуються із фондів ЄС 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Червень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Запроваджено систему підтримки ОГС у процесі реалізації 
проектів, що фінансуються з місцевих, національних 
бюджетів та фондів ЄС. 

2 Кількість регіональних та окружних мереж підтримки ОГС, 
що надають організаціям громадянського суспільства 
технічну підтримку у реалізації проектів, що фінансуються з 
місцевих, національних бюджетів та фондів ЄС. 

3 Кількість організацій громадянського суспільства, що 
надають соціальні послуги, які пройшли тренінг з 
управління циклом проекту. 

4 Кількість організацій громадянського суспільства, що 
надають соціальні послуги, які подали заявки на 
тендери, що фінансуються з фондів ЄС. 

5 Кількість організацій громадянського суспільства, що надають 
соціальні послуги, які реалізували проекти, що фінансуються з 
фондів ЄС. 
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ЗАХІД 15:  СПРИЯННЯ РОЗРОБЦІ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ В 
ОРГАНІЗАЦІЯХ/ІНСТИТУЦІЯХ, ЩО НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 
Дія 15.1 Розробити якісні волонтерські програми в 

організаціях/інституціях, що надають соціальні послуги 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство соціальної політики та молоді 

Співвиконавчий 
партнер: 

Хорватська мережа центрів волонтерів 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Червень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість волонтерів, що беруть участь у волонтерській 
діяльності ОГС, що надають соціальні послуги. 

2 Кількість волонтерів, що беруть участь у роботі інституцій 
соціального захисту та інших державних установ, що 
надають соціальні послуги. 

3 Кількість та типи волонтерських програм в організаціях 
громадянського суспільства, що надають соціальні 
послуги. 

4 Кількість  та типи волонтерських програм у інституціях 
соціального захисту та інших державних установах, що 
надають соціальні послуги. 

5 Засновано систему підготовки та підвищення кваліфікації з 
управління волонтерською діяльністю для ОГС, а також 
інституцій соціального захисту та інших державних установ, 
що надають соціальні послуги. 

 
 

Дія 15.2 Нарощування потенціалу задля розвитку інклюзивних 
волонтерських програм 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство соціальної політики та молоді 

Співвиконавчий 
партнер: 

Хорватська мережа центрів волонтерів 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Березень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
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Показники 
виконання: 

1 Розроблено методологію для збору даних щодо 
кількості людей схильних до соціальної ізоляції, які 
беруть участь у волонтерських програмах. 

2 Кількість людей схильних до соціальної ізоляції, які беруть 
участь у волонтерських програмах ОГС та інших держаних 
установ. 

3 Засновано систему підготовки та підвищення кваліфікації з 
інклюзивної волонтерської діяльності для ОГС, що 
надають соціальні послуги, а також інституцій соціального 
захисту та інших державних установ, що надають соціальні 
послуги. 
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ЗАХІД 16:  ЗМІЦНЕННЯ РОЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 1 дії. 

 
Дія 16.1 Надати можливість ОГС видавати сертифікати державного 

зразка учасникам, які успішно завершили освітні затверджені 
програми ОГС для дорослих 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство з питань науки, освіти та спорту 

Співвиконавчий 
партнер: 

Агенція з професійної підготовки, підвищення кваліфікації та 
освіти для дорослих 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Зміни до Положень про дорослу освіту та положення, що 
регулюють умови та спосіб підтвердження програм, видачу 
офіційних документів, та педагогічна документація та записи 
щодо процесу навчання зберігаються ОГС. 

 
 
 

ЗАХІД 17:  ЗАОХОЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 

 

Дія 17.1 Проаналізувати ситуацію, включно із майбутніми 
перспективами вкладу ОГС до соціального підприємництва 

Виконавчі органи: Міністерство праці та пенсійної системи 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Березень 2013 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Проведено аналіз джерел та потенціалу щодо 
розвитку соціального підприємництва у Хорватії. 

2 Здійснено аналіз поточної ситуації, включно із майбутніми 
перспективами розвитку законодавства у країнах ЄС, та 
розроблено рекомендації щодо розробки моделі, яка була б 
доречною у контексті Хорватії. 
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Дія 17.2 Забезпечення активної участі ОГС у розробці Стратегії розвитку 
соціального підприємництва та необхідної законодавчої, 
інституційної та фінансової бази для розвитку соціального 
підприємництва, особливо в частині, що стосується ОГС 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство праці та пенсійної системи 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Затверджено Стратегію розвитку соціального 
підприємництва на 2013-2016 роки, разом із необхідною 
законодавчою, інституційною та фінансовою базою для 
розвитку соціального підприємництва. 

2 Зацікавлені сторони та партнери з державного сектору, 
громадянського суспільства, підприємницьких та 
академічних кіл були активно задіяні у розробці Стратегії. 

 
 
 

ЗАХІД 18:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ІНІЦІАТИВ 
СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 
Дія 18.1 Запровадити систему фінансовій ініціатив для розробки 

ініціатив соціального підприємництва ОГС 
Виконавчий 
орган: 

Міністерство підприємництва та ремесел 

Співвиконавчі 
партнери: 

Міністерство праці та пенсійної системи, Міністерство соціальної 
політики та молоді, Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість державних тендерів, що було оголошено на 
ініціювання, досягнення та підтримку реалізації 
ініціатив соціального підприємництва. 

2 Засновано Фонд розвитку соціального підприємництва. 
3 Оголошені тендери щодо проектів фінансованих з фондів 

ЄС, що націлені на заохочення розвитку соціального 
підприємництва у сфері соціального залучення. 

4 Проаналізовано системи фіскальних та інших заохочень 
щодо розвитку соціального підприємництва. 
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Дія 18.2 Запровадження системи підтримки ініціатив соціального 
підприємництва ОГС та підтримки соціальних інновацій та 
працевлаштування у неприбутковому секторі 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство підприємництва та ремесел 

Співвиконавчий 
партнер: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Розроблено інфраструктуру надання підтримки розвитку та 
стійкості ініціатив соціального підприємництва, а також 
соціальних інновацій та працевлаштування у неприбутковому 
секторі. 

2 Кількість ініційованих освітніх та спеціалізованих програм у 
існуючих університетах, політехніках та бізнес школах, що 
займаються питаннями соціального підприємництва та 
соціальними інноваціями. 

3 Кількість організованих ОГС та проведених практичних 
тренінгів, семінарів та програм з соціального підприємництва 
та соціальних інновацій. 

4 Кількість учасників програм з соціального підприємництва, 
які започаткували ініціативи соціального підприємництва по 
завершенню програми. 

 

ЗАХІД 19:  ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО РОЛІ 
ОГС У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 3 дій. 

 
Дія 19.1 Проведення інформаційно-освітньої роботи щодо 

залучення та вкладу ОГС у розвиток соціального 
підприємництва 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство праці та пенсійної системи 

Співвиконавчі 
партнери: 

Міністерство соціальної політики та молоді, Державний офіс з 
питань співпраці із НУО, Національна фундація розвитку 
громадянського суспільства, ОГС 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість відкритих заходів організованих з тем соціального 
підприємництва (конференції, виставки, тощо). 

2 Кількість медіа звітів щодо теми соціального 
підприємництва. 

3 Кількість державних службовців, експертів та представників 
академічних кіл та бізнес сектору, яких було поінформовано 
щодо соціального підприємництва. 
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Дія 19.2 Заохочення пропагування прикладів належної практики 
реалізації ОГС ініціатив соціального партнерства 

Виконавчий 
орган: 

Міністерство праці та пенсійної системи 

Співвиконавчі 
партнери: 

Міністерство соціальної політики та молоді, Державний офіс з 
питань співпраці із НУО, Національна фундація розвитку 
громадянського суспільства, ОГС 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Презентація заохочень (призів, нагород) ОГС за ініціативи 
соціального партнерства. 

2 Кількість відкритих заходів (конференцій, дебатів, круглих 
столів, тощо), організованих з метою пропагування 
ініціатив ОГС соціального партнерства. 

3 Кількість відкритих заходів (конференцій, дебатів, круглих 
столів, тощо), темою яких було соціальне партнерство. 

 
 

Дія 19.3 Забезпечити публічні презентації проектів та програм 
ОГС, щодо яких було підписано відповідні контракти, в 
сфері соціально-економічного розвитку 

Виконавчі органи: Органи державної адміністрації, підрозділи органів місцевого та 
регіонального самоврядування 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість  органів державної адміністрації та місцевих 
та регіональних органів самоврядування, що 
організували відкриті презентації контрактних проектів 
та програм. 

2 Кількість ОГС, що брали участь у відкритих презентаціях 
контрактних проектів та програм. 

 
 
 

ЗАХІД 20: ПРОСУВАННЯ РОЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 1 дій. 

 
Дія 20.1 Аналіз ситуації та заохочення вкладу ОГС у розвиток 

соціальних інновацій 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 
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Співвиконавчий 
партнер: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

75 000 хорватських кун 

Показники 
виконання: 

1 Проаналізовано існуючі приклади соціальних інновацій 
у Хорватії. 

2 Щорічне нагородження інноваційних пропозицій для 
вирішення соціальних проблем у Республіці Хорватія, що 
включає базовий план реалізації запропонованих моделей 
соціальних інновацій. 
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ЗАХІД 21 ЗАОХОЧЕННЯ ВКЛАДУ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ДО СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 3 дій. 

 

 

Дія 21.1 Стимулювання працевлаштування осіб, що реалізують проекти 

та програми ОГС фінансовані з національного бюджету та 

фондів ЄС 

Виконавчий 
орган: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Органи державної адміністрації – надавачі грантів, Міністерство 
праці та пенсійної системи, Міністерство з питань науки, освіти та 
спорту, Міністерство соціальної політики та молоді 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Розроблено інструкції для надавачів грантів щодо потреби 
для ОГС наймати професіоналів, що будуть працювати над 
реалізацією проектів та програм фінансованих з державного 
бюджету та фондів ЄС. 

2 Умови конкурсу вказують на вимоги щодо найму в ОГС з 
метою реалізації проектів. 

3 Кількість найманих співробітників в ОГС, що займаються 
реалізацією проектів та програм фінансованих з 
державного бюджету та фондів ЄС. 

 

 
 

Дія 21.2 Заохочення розробки проектів та програм ОГС, що націлені на 

підвищення працевлаштування, особливо соціально ізольованих 

та маргіналізованих груп 

Виконавчі органи: Органи державної адміністрації – надавачі грантів, Міністерство 
праці та пенсійної системи, Міністерство з питань науки, освіти та 
спорту, Міністерство соціальної політики та молоді 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість заявлених тендерів, що фокусуються на 
підвищенні працевлаштування, особливо соціально 
ізольованих та маргіналізованих груп. 
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2 Кількість проектів та програм ОГС, що націлені на 

підвищення працевлаштування, особливо соціально 
ізольованих та маргіналізованих груп. 

 
 

 
Дія 21.3 Забезпечити умови для більш активної участі організацій 

громадянського суспільства у активних заходах ринку праці 

Виконавчі органи: Міністерство праці та пенсійної системи, Хорватська служба 
зайнятості 

Співвиконавчий 
партнер: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 року, постійний моніторинг результатів діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 ОГС включено до потенційних роботодавців, які в змозі 
реалізовувати активні заходи ринку праці. 

2 Кількість ОГС, що беруть участь у програмах Хорватської 
служби зайнятості в якості організаторів публічних робіт. 

 
 
 

 

IV Робота громадянського суспільства та подальший 
розвиток у міжнародному контексті 

 

 
У сучасному суспільстві 21-го століття, ми спостерігаємо інтерактивний та цілісний процес 
розробки, виконання та моніторингу державної політики, який розмножується, коли 
традиційні рамки (межі) окремих політик не визначені чітко, і одна політика часто перетікає в 
іншу, отже, конструктивна координація і співробітництво усіх учасників суспільства стає 
невідворотнім. Крім того, розвиток та діяльність громадянського суспільства у Хорватії не 
відбуваються у межах традиційних національних кордонів; отже, неможливо розглядати ці 
процеси ізольовано, за межами міжнародного контексту. У цьому відношенні, ми можемо 
визнати як мінімум три паралельні процеси, які переплітаються та доповнюють один одного. 
 
i) Через невідворотній вплив глобалізації та зростаючу інтернаціоналізацію проблем та 
викликів, які виходять за межі традиційної ролі держави в міжнародних відносинах, розвиток 
громадянського суспільства необхідно розглядати у ширшому контексті міжнародних 
відносин. У цьому відношенні, традиційний підхід до міжнародних відносин, який включає 
безпеку, дипломатію та торгівлю, поєднали з цілою низкою різних тем, наприклад, 
просування і захист прав людини, захист навколишнього середовища, боротьба з бідністю, 
охорона здоров’я людей (боротьба з поширенням контагіозних захворювань, рівний доступ 
до лікування, рівний доступ до якісних послуг у сфері охорони здоров’я), тощо. Більш того, 
крім зростаючої кількості тем у межах міжнародного контексту, процес також включає 
широку низку учасників, які беруть участь у два способи: або впливають на вирішення 
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певного питання та/або виклику, або стають об’єктом впливу, викликаного здійсненою 
діяльністю (на них справляється вплив). У цьому процесі традиційні формальні форми 
спілкування у міжнародних (дипломатичних) відносинах стають дедалі більш відкритими до 
дій ОГС та їхнього активного залучення, яке, безсумнівно, визнається. Відповідно до 
глобальних тенденцій та активної участі громадянського суспільства у країнах з віковими 
демократіями, громадянське суспільство у Хорватії у цілому та ОГС зокрема дедалі активніше 
беруть участь в механізмах попередження, вирішення и управління регіональними та/або 
глобальними проблемами та викликами. Через тенденцію до формального і неформального 
транскордонного спілкування, формування та утримання контактів та співробітництва у 
проектах, що становлять спільний інтерес, ОГС мають сильний потенціал сприяти розвитку 
регіонального співробітництва та стосунків добросусідства. 

 
ii) З іншого боку, протягом останніх десяти років ми спостерігаємо у Хорватії інтенсивний та 
прискорений процес європейської інтеграції, у межах якого в усіх сегментах суспільства 
Хорватії  були ініційовані комплексні реформи (горизонтальний рівень), а також численні 
секторальні реформи (вертикальний рівень). Характерними рисами цього процесу є – 
перетікання його різних сегментів у ширший соціальний та політичний контекст, пряма участь 
інших учасників суспільства, а також безперечні зміни, що відбулись у практично усіх 
сегментах суспільства. Отже, не варто розглядати участь громадянського суспільства у 
Хорватії лише на рівні виконання та/або нагляду за процесом приведення національного 
законодавства у відповідність до нормативно-правових актів ЄС у межах секторальних 
реформ, але й у ширшому контексті прийняття європейських стандартів в усіх сегментах 
суспільства через проведення комплексної реформи. Більш того, конкретна, безцінна та 
незамінна роль ОГС відображається у донесенні останніми європейських тем до громадян. 

 
iii) Крім того, членство Хорватії в ЄС з середини 2013 року надає додатковий напрямок ролі 
громадянського суспільства у Хорватії як у межах ЄС, так і в інтенсивному співробітництві із 
третіми країнами, особливо країнами південно-східної Європи. Виклики, пов’язані із 
членством у ЄС, передбачають активну участь всього суспільства на всіх рівнях 
функціонування ЄС (у тому числі, здійснення впливу на політику ЄС через просування та 
захист національних інтересів та позицій, але також якісну транспозицію та виконання політик 
ЄС на національному рівні). У цьому відношенні, існують великі очікування стосовно активної 
участі ОГС у процесі прийняття рішень, ефективного виконання державної політики через 
роботу з місцевим (національним), європейським  та ширшим міжнародним контекстом, а 
також наступне зміцнення їхньої власної адміністративної спроможності. 

 
З огляду на виклики та складні завдання, що постають із сучасних відносин у міжнародному 
середовищі, а також на потенціал громадянського суспільства ефективно брати участь у 
вирішенні цих викликів та складних завдань, Уряд має стратегічну ціль створити передумови 
для того, щоб організації громадянського суспільства - як гідний довіри та істотно необхідний 
партнер - мали можливість активно долучатися до здійснення діяльності, спрямованої на 
досягнення цілей міжнародної політики, за допомогою інструментів попередження, 
вирішення чи управління регіональними та/або глобальними процесами, а також створити 
передумови для активного залучення ОГС до процесів вступу до ЄС та членства у ЄС і до 
процесу участі Хорватії у міжнародному співробітництві задля розвитку. 

 
1 Участь ОГС у досягненні цілей міжнародної політики через механізми 
попередження, вирішення або управління регіональними та/або глобальними 
процесами 
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Через процес глобалізації та сучасні глобальні політичні, військові та економічні процеси, а 
також очікуване членство Хорватії у ЄС, сфера зовнішньої політики та міжнародні відносини 
стають дедалі більше центром уваги громадян. Це особливим чином відображається у 
зростаючому інтересі громадян Хорватії до публічних дебатів щодо конкретних пріоритетів 
зовнішньої політики Республіки Хорватія. 

 
Отже, припускаючи, що зовнішня політика має першорядну важливість для усіх громадян, і що 
Уряд діє у якості координатора із виконавчими повноваженнями приймати рішення у 
обмеженому колі сфер, ми можемо стверджувати, що існує чітка потреба у щільнішій співпраці 
ОГС і Уряду (через концепцію так-званої соціальної дипломатії, ОГС роблять свій внесок у 
формування цілей зовнішньої політики та здійснення діяльності, спрямованої на досягнення 
таких цілей). Більш того, призначення та активна участь представників ОГС у представницьких 
та виконавчих органах міжнародних організацій сприймається як участь Хорватії у зовнішній 
політиці (дипломатії). 
 
Оскільки ціль Хорватії – відігравати активну роль у зовнішній політиці, що виразно відображає 
позиції її громадян, порівняльними сильними сторонами ОГС є їхня гнучкість та здатність 
швидко реагувати на критичні ситуації, що сприяє ефективності виконання національної 
програми та зміцненню участі Хорватії у соціальній сфері міжнародних відносин (наприклад, 
культурна та освітня діяльність, підтримка демократичних змін, надання гуманітарної 
допомоги, тощо). 

 
2 Роль ОГС у вступі Хорватії до та членства у ЄС 

 
Процес глобалізації, європейської інтеграції та очікуваного набуття Хорватією членства у ЄС 
суттєвою мірою сприяли розвитку та дозріванню суспільства Хорватії у цілому протягом 
останніх десяти років. Зокрема, процес приведення національного законодавства у 
відповідність до нормативно-правової бази ЄС та прийняття європейських стандартів 
відображаються у політичному, економічному та інших соціальних процесах. 
 
Більш того, універсальність процесів європейської інтеграції поширюється на майже усі 
сектори, в яких ОГС беруть участь. Отже, процес вступу до ЄС можна вважати spiritus movens 
чи рушійною силою подальшого розвитку процесів належного врядування, культури діалогу 
та звичайної практики консультацій між Урядом та неурядовим сектором. Участь 
представників ОГС у роботі органів, що складають структуру для переговорів щодо вступу 
Хорватії до ЄС, була очевидною. У цьому процесі, ОГС були визнані важливим партнером 
Уряду та істотним «множником» у поширенні та донесенні європейських тем до громадян 
(Комунікаційна стратегія, спрямована на інформування громадськості Хорватії щодо ЄС та 
підготовку до членства у ЄС, схвалена Парламентом Хорватії 27 січня 2006 року), як щодо 
рівня технічного пристосування до стандартів ЄС, так і в забезпеченні прозорості процесу 
пристосування. 
 
Уряд також надав підтримку, спрямовану на зміцнення діалогу між хорватським суспільством 
та ЄС через створення Спільного дорадчого комітету між Європейським економічним та 
соціальним комітетом та Республікою Хорватія, який відіграє важливу роль у просуванні 
позицій громадянського суспільства. 
 
На закінчення, організації громадянського суспільства відіграють важливу роль у плануванні 
та виконанні програм щодо надання допомоги Хорватії у зв’язку з її вступом до ЄС. Вчасне 
включення громадянського суспільства у цю сферу є також важливим для належної 
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підготовки до ефективного використання структурних фондів після приєднання до ЄС, 
особливо Європейського соціального фонду. Хорватія отримала статус країни, що 
приєднується до ЄС, з моменту підписання Договору про приєднання Хорватії до 
Європейського Союзу 09 грудня 2011 року; вона утримуватиме цей статус до дня приєднання 
до ЄС, призначеного на 01 липня 2013 року. Отже, подальше залучення усіх зацікавлених 
сторін, особливо ОГС, є необхідним для того, щоб Хорватія була максимально готовою до 
фази членства у ЄС. 
 
Членство Хорватії у ЄС з 01 липня 2013 року представляє собою вирішальну зміну як для 
громадян Хорватії, так і для усіх учасників, залучених до процесу прийняття рішень на 
національному рівні. Це також зміна процесу виконання та здійснення нагляду за виконанням 
усіх прийнятих актів. Зокрема, вже складні функціонування та взаємодія між органами влади 
та громадянами ускладнюються через включення виміру ЄС до процесу прийняття рішень. У 
цьому відношенні, ОГС визнаються безцінними партнерами у формулюванні (процес 
прийняття рішень на рівні ЄС) та виконанні загального процесу європейських справ у Хорватії 
(його транспозиція до національного законодавства та виконання). 
 
В операційному розумінні, ОГС можуть брати участь на більшій кількості рівнів, які складають 
плавне ціле у контексті функціонування за умовами членства ЄС: на національному рівні (у 
формулюванні національних позицій), на європейському рівні (у формуванні правових 
позицій) та знову на національному рівні (у транспозиції та моніторингу їхнього виконання 
відповідно до європейських стандартів). 
 
Позиціювання  хорватських ОГС у європейському контексті є особливо важливим, оскільки 
воно зміцнює добру репутацію ОГС та країни. Саме з цієї причини розпізнаване позиціювання 
(просування бренду) у перші роки членства у ЄС має бути одним з пріоритетів Хорватії на всіх 
рівнях та в усіх питаннях, що стосуються членства. Активна участь ОГС забезпечить краще 
позиціювання хорватських ОГС у Брюсселі та передачу позитивних практик щодо сфер 
адвокасі ОГС (наприклад, соціальна політика, охорона здоров’я, права людини та нагляд за 
виконанням національного та/або європейського законодавства) сусіднім країнам, а також 
іншим країнам регіону. 
 

 
3 Участь ОГС у діяльності Хорватії в сфері міжнародної співпраці задля розвитку 

 
Громадянське суспільство не лише активно просуває демократію, соціальне правосуддя та 
права людини, але й є також важливою частиною формування хорватської політики щодо 
міжнародного співробітництва задля розвитку, а також підготовки та виконання конкретних 
програм. Це вказує на потребу у співробітництві з ОГС у контексті їхньої участі у процесі 
виконання встановленої законодавчої та стратегічної бази у сфері міжнародного 
співробітництва задля розвитку. Участь організацій громадянського суспільства у діяльності 
Хорватії з надання міжнародної допомоги у рамках співпраці є бажаною та необхідною, 
оскільки вони мають конкретний досвід та навички, а також спільний зв'язок з людьми та 
проблемами у цій сфері, що дозволяє їм краще розуміти потреби у цій сфері та встановлювати 
зв’язки з міжнародними партнерами та країнами, що розвиваються. Крім того, ОГС мають 
практичний досвід роботи у Хорватії у період після конфлікту, який може бути корисним для 
країн, що розвиваються. 

 
Очікується, що Республіка Хорватія, як країна-член Європейського Союзу у майбутньому, візьме 
на себе зобов’язання допомагати населенню та організаціям країн, що розвиваються, з метою 
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покращення умов їхнього життя через надання фінансової чи іншої підтримки. У цьому 
відношенні, необхідно починати активніше думати про способи залучення ОГС до здійснення 
діяльності Хорватії, спрямованої на розвиток, у рамках міжнародного співробітництва. 
Ініціатива створення платформи ОГС для співробітництва у сфері міжнародної співпраці задля 
розвитку – це рух, який би активно та повною мірою залучав хорватські ОГС до просування 
національної політики щодо співробітництва задля розвитку і справляв би позитивний вплив на 
країни, що розвиваються. 

 
Протягом декількох останніх років Республіка Хорватія була активно залученою до процесів 
міжнародного співробітництва задля розвитку на світовому рівні та рівні ЄС. Після набуття 
Хорватією статусу країни-члена ЄС очікується, що Хорватія докладатиме додаткових зусиль у цій 
сфері. Політика міжнародного співробітництва задля розвитку – це невід’ємна частина 
зовнішньої політики Хорватії, яка стає дедалі важливішою у наступному періоді. Перехід 
Хорватії з країни, яка отримувала допомогу, у країну, що надає допомогу, після завершення 
надзвичайно вимогливого процесу демократичного переходу у період після конфлікту та 
проведення всеосяжних соціальної, економічної та інституційної реформ протягом лише 
двадцяти років після набуття незалежності, вважається виключним досягненням. 
 
Очікується, що Хорватія, як країна-член ЄС у майбутньому, візьме на себе зобов’язання 
допомагати населенню та організаціям країн, що розвиваються, з метою покращення умов 
їхнього життя через надання фінансової чи іншої підтримки. Оскільки громадянське суспільство 
є важливим суб’єктом просування демократії, соціального правосуддя та прав людини, та 
оскільки Хорватія має практичний досвід роботи у період після конфлікту, що може бути 
корисним для країн, які розвиваються, необхідно залучити ОГС до процесу виконання 
встановленої законодавчої та стратегічної бази у сфері міжнародного співробітництва здаля 
розвитку. Участь організацій громадянського суспільства у діяльності Хорватії з надання 
міжнародної допомоги у рамках співпраці є бажаною та необхідною, оскільки вони мають 
спільний зв'язок з людьми та проблемами у цій сфері, що дозволяє їм краще розуміти потреби 
найбільш вразливих груп. Разом з тим, ОГС мають здатність встановлювати зв’язки з 
міжнародними партнерами та партнерами у країнах, що отримують допомогу. 

 
Більш активне розмірковування про залучення ОГС до здійснення офіційної діяльності Хорватії 
у сфері міжнародного співробітництва задля розвитку відображається в ініціативі створення 
платформи ОГС для співробітництва у сфері міжнародної співпраці задля розвитку. Цей формат 
би дозволив активно та повною мірою залучити ОГС до просування національної політики 
співробітництва задля розвитку і справляти позитивний вплив на країни, що отримують 
допомогу. Створення такої платформи є необхідним для того, щоб сприяти консолідації ОГС та 
наданню підтримки Міністерству закордонних та європейських справ у сфері співробітництва 
задля розвитку. Основне завдання платформи – розробити національні пріоритети у 
співробітництві з Міністерством закордонних та європейських справ та іншими відповідними 
зацікавленими сторонами для того, щоб ОГС могли згодом стати відповідним партнером у 
виконанні таких пріоритетів. Платформа також відігравала б роль центру, де ОГС могли б 
отримувати поради, який би збирав інформацію щодо спроможностей національних ОГС 
відносно співробітництва задля розвитку. Це б допомогло забезпечити не лише здійснення 
міжнародного співробітництва задля розвитку відповідно до об’єктивних критеріїв, але й 
виконання проектів у спосіб, що дійсно допомагає кінцевим споживачам та сприяє 
ефективності допомоги, що надається. 
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ЦІЛІ 

- Вдосконалення консультаційного процесу між представниками ОГС та 
ключовими виконавцями міжнародної політики щодо відповідних міжнародних 
та/або регіональних процесів 

- Підвищення рівня інформування громадян щодо соціально-економічного 
впливу членства ЄС через роботу ОГС 

- Забезпечення участі ОГС у розробці програм та використання фондів ЄС, що 
розраховані на країни, які вступають до ЄС, використання інструментів ЄС щодо 
політики єднання та програм ЄС; а також у створенні, реалізації та нагляді за 
реалізацією нових стратегій, програм та інших програмних документів, що 
відносяться до сфери використання структурних інструментів ЄС 

- Активніше використовувати можливості хорватських мереж ОГС на 
європейському рівні та покращувати співробітництва в рамках спільних проектів 
між хорватськими та європейськими ОГС 

- Зміцнення та активніше залучення ОГС до планування, реалізації та звітування 
щодо розвитку міжнародної співпраці Хорватії та заохочення їх мережевого 
співробітництва із мережами європейських ОГС з метою налагодження 
міжнародного співробітництва. 

 

 
 
 

ЗАХІД 22:  ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ 
З ОГС У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ТА ПІДТРИМКА ЇХ 
ЗАЛУЧЕННЯ ДО РОБОТИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 
Дія 22.1 Організувати обмін думками із представниками ОГС щодо 

певних поточних питань в контексті міжнародних відносин 

Виконавчий орган: Міністерство закордонних та європейських справ 
Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість зустрічей із представниками ОГС щодо певних 
поточних питань в контексті міжнародних відносин. 

 
 
 

Дія 22.2 Створити базу даних участі представників ОГС у 
міжнародних та регіональних організаціях та 
інституціях 

Виконавчі органи: Державний офіс з питань співпраці із НУО разом із Радою з 
питань розвитку громадянського суспільства, Міністерство 
закордонних та європейських справ 

Співвиконавчий 
партнер: 

інші департаменти 
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Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, та, починаючи з того часу, на постійній 
основі 

Необхідний 
бюджет: 

15 000 хорватських кун 

Показники 
виконання: 

1 Створити базу даних участі представників ОГС у 
міжнародних та регіональних організаціях та інституціях. 

 

 
 

ЗАХІД 23:  ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНСУЛЬТАЦІЙ ІЗ ОГС 
У ПРОЦЕСІ ВСТУПУ ХОРВАТІЇ ДО ТА ЧЛЕНСТВА У ЄС 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 1 дій. 

 
Дія 23.1 Покращення співпраці між урядом та ОГС у процесі вступу 

Хорватії до ЄС, шляхом організації консультацій, відкритих 
дебатів та панельних дискусій з метою аналізу реалізації 
членських критеріїв, соціально-економічного впливу та переваг 
членства у ЄС 

Виконавчі органи: Компетентні органи державної адміністрації  

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість усіх видів консультацій, які було проведено за рік 
(із описом проведеної роботи). 

 

 
 

ЗАХІД 24:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 
ГРОМАДЯН ЩОДО ПРОЦЕСУ ВСТУПУ ХОРВАТІЇ ДО ТА 
ЧЛЕНСТВА У ЄС 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 
Дія 24.1 Організувати відкриті дебати, панельні дискусії та лекції, а також 

трансляції по радіо та телебаченню щодо поточного розвитку 
ситуації у ЄС та її державної політики, що має свій вплив на 
Хорваті 

Виконавчий орган: Міністерство закордонних та європейських справ 
Співвиконавчий 
партнер: 

Органи державної адміністрації  

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 
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Показники 
виконання: 

1 Кількість відкритих дебатів, панельних дискусій та 
лекцій організовано за рік. 

2 Кількість радіо передач на хорватському радіо за рік. 
3 Кількість програм на хорватському телебаченні за рік. 

Дія 24.2 Забезпечити переклад та розповсюдження публікацій ЄС щодо 
робі громадян у розробці та прийнятті рішень в рамках умов 
членства ЄС 

Виконавчий орган: Міністерство закордонних та європейських справ 
Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість перекладених публікацій. 
2 Кількість розповсюджених публікацій. 
3 Доступні електроні версії публікацій. 
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ЗАХІД 25:  АКТИВНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОГС ДО 
РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ТА ПІДГОТОВКИ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЄС 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 
Дія 25.1 Проведення інформаційно-освітніх заходів з метою 

нарощування потенціалу ОГС у використанні структурних 
інструментів ЄС 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Співвиконавчі 
партнери: 

Міністерство регіонального розвитку та фондів ЄС, 
Центральна агенція з питань фінансування та контрактів, 
Національна фундація розвитку громадянського 
суспільства, регіональні мережі підтримки 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість організованих Інформаційних днів, де 
розкривають суть фінансових можливостей. 

 
 
 

Дія 25.2 Забезпечення активної участі ОГС у розробці та 
адоптації програмних документів щодо використання 
структурних інструментів ЄС 

Виконавчі органи: Органи державної адміністрації у структурі управління 
(операційного) реалізацією структурних інструментів ЄС, а 
також Фондом єднання 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість представників ОГС в формальних та неформальних 
групах, які значною мірою долучаються до розробки 
стратегічних програмних документів (Національної 
стратегічної бази посилань, стратегічних документів для 
окремих операційних програм, що націлені на використання 
фондів з Європейського соціального фонду, Європейського 
фонду регіонального розвитку та Фонду єднання, а також 
інших супровідних документів). 

2 Кількість представників ОГС у органах управління під час 
використання фондів ЄС, що розраховані на країни, які 
вступають до ЄС, а також структурних фондів ЄС. 
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ЗАХІД 26:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОГС У ПРОЦЕДУРАХ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ ТА МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ  ЦИХ РІШЕНЬ ЗА 
УМОВАМИ ЧЛЕНСТВА ЄС ТА ЗАОХОЧЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ 
ХОРВАТСЬКИМИ ОГС ТА ОГС ЄС 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 5 дій. 

 
Дія 26.1 Проведення освітніх заходів з метою покращення занань та 

навичок ОГС щодо питань роботи із ЄС 

Виконавчі органи: Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
у співпраці з центром IMPACT, Міністерство закордонних та 
європейських справ 

Співвиконавчі 
партнери: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО та інші 
компетентні органи 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, та, починаючи з того часу, на постійній 
основі 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість організованих семінарів та практичних 
тренінгів з нарощування потенціалу ОГС в участі у 
формуванні європейської державної політики. 

 
 
 

Дія 26.2 Забезпечити постійне інформування ОГС щодо європейської 
державної політики 

Виконавчі органи: Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
у співпраці з центром IMPACT в Брюселі 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

200 000 хорватських кун 

Показники 
виконання: 

1 Кількість інформаційних бюлетенів щодо найважливіших 
питань європейської політики, які цікавлять ОГС. 

2 Кількість профінансованих візитів до європейських інституцій 
в рамках логістичної підтримки центру ІМРАСТ. 
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Дія 26.3 Встановлення критеріїв відбору та відбір представників 
ОГС до Європейського соціально-економічного комітету 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Співвиконавчий 
партнер: 

Рада з питань розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Вересень 2012 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

3 Встановлено критерії відбору для представників ОГС до 
Європейського соціально-економічного комітету. 

4 Встановлено зобов'язання та моделі регулярних 
комунікацій між членами Комітету та ОГС. 

 

Дія 26.4 Проаналізувати потреби участі ОГС у роботі різних робочих 
груп /інституцій/організацій ЄС задля фінансової підтримки 

Виконавчий орган: Державний офіс з питань співпраці із НУО 
Співвиконавчий 
партнер: 

Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
у співпраці з центром IMPACT в Брюселі 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Проаналізовано потреби ОГС у співфінансуванні витрат на 
переїзди з метою участі у зустрічах різних робочих груп 
/інституцій/організацій ЄС. 

2 Розроблено пропозицію щодо критеріїв співфінансування 
ОГС витрат на переїзди з метою участі у зустрічах різних 
робочих груп /інституцій/організацій ЄС. 

 

Дія 26.5 Заохочення до мережевого співробітництва хорватських 
та європейських ОГС у реалізації спільних проектів 

Виконавчі органи: Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчі 
партнери: 

Компетентні органи державної адміністрації, Агенція з 
програм мобільності та ЄС, Національна фундація розвитку 
громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість інформаційно-освітніх заходів щодо 
можливостей мережевого співробітництва хорватських 
та європейських ОГС. 

2 Кількість партнерських проектів підписаних між 
хорватськими та європейськими ОГС. 
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ЗАХІД 27:  НАРОЩУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОГС ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ 
ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА  ЗВІТУВАННЯ 
ЩОДО МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Цей захід буде виконано шляхом виконання 2 дій. 

 
Дія 27.1 Проведення інформаційно-просвітницьких програм щодо 

розвитку міжнародного співробітництва 

Виконавчий орган: Міністерство закордонних та європейських справ 
Співвиконавчі 
партнери: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО, Національна 
фундація розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 На рік не менш ніж один організований 
представниками ОГС семінар з питань розвитку 
міжнародного співробітництва. 

 
 
 

Дія 27.2 Активно залучати ОГС до планування, реалізації та звітування 
щодо розвитку міжнародного співробітництва, особливо в рамках 
Платформи співпраці ОГС (запрошення до участі у тендерах усім 
зацікавленим ОГС) 

Виконавчий орган: Міністерство закордонних та європейських справ 
Співвиконавчі 
партнери: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО, Національна 
фундація розвитку громадянського суспільства 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Листопад 2012 

Необхідний 
бюджет: 

200 000 хорватських кун 

Показники 
виконання: 

1 Заснування Платформи. 
2 Проведено консультації із представниками ОГС під час 

процесу підготовки плану розвитку міжнародного 
співробітництва. 

3 Кількість проектів з розвитку міжнародного 
співробітництва, у яких беруть участь ОГС (в рамках 
Платформи). 
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Дія 27.3 Заохочення до трансферу знань від представників 
хорватських ОГС в рамках проектів розвитку 
міжнародного співробітництва 

Виконавчий орган: Національна фундація розвитку громадянського суспільства 
Співвиконавчий 
партнер: 

Міністерство закордонних та європейських справ 

 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Грудень 2012 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

750 000 хорватських кун 

Показники 
виконання: 

1 Кількість затверджених проектів. 
2 Кількість країн-бенефіціарів розвитку міжнародного 

співробітництва через проекти хорватських ОГС. 
 
 
 

Дія 27.4 Залучення представників ОГС до розробки та реалізації 
Національної стратегії Хорватії з метою розвитку співпраці 2014-
2019 

Виконавчий орган: Міністерство закордонних справ 
Співвиконавчі 
партнери: 

Державний офіс з питань співпраці із НУО та компетентні 
органи державної адміністрації 

Початок кінцевого 
строку виконання: 

Січень 2013 року, постійний моніторинг результатів 
діяльності 

Необхідний 
бюджет: 

Не потребує додаткового фінансування 

Показники 
виконання: 

1 Кількість представників ОГС, що беруть участь у робочій 
групі із розробки Національної стратегії. 

2 Кількість ОГС, що були залучені до розвитку 
міжнародного співробітництва (за рік). 

 
 
 

Дія 27.5 Провести дослідження щодо поточної спроможності Республіки 
Хорватія у розвитку міжнародного співробітництва та підготувати 
каталог знань та навичок, які наразі мають хорватські ОГС, та які 
могли б мати важливе значення для донорів (з метою реалізації 
спільних проектів) та країн-бенефіціарів (партнерських країн). 

Виконавчі органи: Міністерство закордонних та європейських справ, 
Державний офіс з питань співпраці із НУО 

Співвиконавчий 
партнер: 

Компетентні органи державної адміністрації 

Строк виконання: Червень 2013 року 

Необхідний 
бюджет: 

20 000 хорватських кун 

Показники 
виконання: 

1 Створено каталог знань та навичок ОГС. 
2 Виявлено перешкоди на шляху підвищення 

потенціалу ОГС, та відповідні кроки необхідні для 
їх подолання. 
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ДОДАТОК 

 
ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ З 
РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ УМОВ, 
СПРИЯТЛИВИХ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА, 2007-2011 РР. 

 

 
Вступ 

 
Національна стратегія створення умов, сприятливих для розвитку громадянського 
суспільства, 2006-2011 рр. вперше привнесла певні терміни у державний сектор Хорватії. 
Вона вплинула на запровадження і розвиток нових стандартів щодо процесу 
консультування із зацікавленою громадськістю. Більш того, вона сприяла прозорості 
діяльності організацій громадянського суспільства і їхньому фінансуванню з державних 
джерел,  а також зростанню обсягів коштів, що виділяються за процедурою запиту 
пропозицій. Стратегія визначила соціальне підприємництво і соціальну відповідальність 
пріоритетними для установ і громадянського суспільства Хорватії. 

 
Попередня Національна стратегія була стратегією розвитку, і головним викликом щодо 
виконання заходів її Операційного плану з реалізації протягом 2007-2011 рр. було те, що 
вони були багато в чому авангардними порівняно із існуючою системою. Протягом лютого 
2007 – кінця 2011 року були підготовлені три річні звіти з виконання Операційного плану з 
реалізації Національної стратегії – за 2007, 2008 та 2009 роки, а також один звіт за два роки 
- 2010 і 2011 (з усіма чотирма звітами можна ознайомитись у їх первісному вигляді на сайті 
Державного офісу з питань співпраці із НУО: www.uzuvrh.hr). Державний офіс з питань 
співпраці із НУО здійснював моніторинг виконання 58 первісних заходів та 45 заходів, що 
виникли внаслідок перегляду діяльності, запланованої на 2011 рік. Зокрема, за 
пропозицією органів з виконання окремих заходів та Державного офісу з питань співпраці 
із НУО, Уряд Республіки Хорватія прийняв рекомендацію звітів за 2008 та 2009 роки щодо 
перефразування частини заходів для того, щоб створити нові обставини та передумови для 
їхнього ефективнішого виконання і таким чином підсилити виконання цілей Національної 
стратегії. Як наслідок, ми говоримо про виконання у цілому 103 заходів, структурованих у 4 
тематичні блоки та 11 глав з підзаголовками. 

 
Виконання 93 заходів розпочалось у звітній період. 37 заходів були виконані успішно, а 56 
– частково, що показало 90% охоплення усіх передбачених заходів виконанням 
Операційного плану з реалізації Національної стратегії. У цілому, Стратегією передбачалось 
23 виконавчі органи та участь інших державних органів та організацій громадянського 
суспільства. Найбільша кількість ретельно і вчасно виконаних заходів належить до 
підзаголовку 8.1, що зосереджувався на підсиленні і розширенні системи фінансування 
організацій громадянського суспільства з державного бюджету та коштів, виділених у 
зв’язку із запланованим вступом Хорватії до ЄС. З іншого боку, виконання заходів 
підзаголовку 8.3 «Неприбуткове підприємництво і соціальна економіка», а також Глави 9 
«Регіональний розвиток» відставало порівняно з іншими сферами. Варто згадати, що 
оцінювання ґрунтувалось на поданих відомостях, яких майже не було відносно цих 
заходів. Це означає, що у майбутньому необхідно суттєво вдосконалити моніторинг у цих 

http://www.uzuvrh.hr/
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сферах. 

 
Державний офіс з питань співпраці із НУО відіграє роль координатора у процесі 
моніторингу виконання Операційного плану з реалізації Національної стратегії (який Уряд 
затвердив 01 лютого 2007 року), за результатами якого офіс подає звіт уряду Республіки 
Хорватія раз на рік. Рада розвитку громадянського суспільства та Комісія моніторингу 
виконання Операційного плану з реалізації Національної стратегії, до складу яких входять 
координатори, призначені установами з виконання заходів, взяли участь у моніторингу 
виконання Стратегії. Виконання заходів Операційного плану з реалізації Національної 
стратегії вимагало горизонтальної координації десятків органів державної влади, а також 
органів місцевого та регіонального самоврядування, і систематичних консультацій із 
низкою неінституційних сторін, особливо організаціями громадянського суспільства. 
Враховуючи все це, ми можемо оцінити виконання Операційного плану з реалізації 
Національної стратегії як задовільне. Тим не менш, досвід виконання важливо визнати і 
використати як можливість для підвищення ефективності виконання у процесі підготовки 
наступної стратегії. 

 
Загальний огляд виконання Операційного плану 

 
Оцінювання Операційного плану з реалізації Національної стратегії проводилось як 
партисипаторне внутрішнє оцінювання, що зосереджувалось на цілях та актуальності і 
доцільності заходів, викликах, пов’язаних із виконанням, та наслідках у короткостроковій 
перспективі. Фактори успішності та виклики, пов’язані з виконанням, що були визнані, 
виступали основою для встановлення передумов для успішного виконання майбутніх 
заходів, а також утримання досягнутих результатів. 

 
Оцінювання здійснювалось Державним офісом з питань співпраці із НУО у співпраці із 
Радою розвитку громадянського суспільства та робочою групою з розробки проекту 
Національної стратегії створення умов, сприятливих для розвитку громадянського 
суспільства. Варто зазначити, що якісний аналіз усіх існуючих звітів щодо виконання 
Операційного плану з реалізації Національної стратегії у 2007 – 2011 рр. став за основу для 
звіту з оцінювання. 

 
Звіт з оцінювання переважно призначений для використання робочою групою у процесі 
розробки нової Національної стратегії створення умов, сприятливих для розвитку 
громадянського суспільства, а також іншими експертами, залученими до процесу 
написання нової стратегії. Звіт має на меті стати джерелом базових чи вихідних даних для 
розробки нових заходів та діяльності. Більш того, звіт призначений для усіх органів 
державної влади – виконавчих органів та виконавчих партнерів, державних службовців та 
осіб, що займають політичні посади і формують державну політику, а також для інших 
зацікавлених сторін для використання у процесі створення сприятливих умов для розвитку 
громадянського суспільства. 

 
Необхідно окремо наголосити на тому, що кількість заходів не була однаковою в усіх 
главах, і що вони також є різними за сферами. Оцінювання зосереджувалось на двох 
аспектах: обсяг та якість. Обсяг виконання стосується кількісного оцінювання і покликаний 
надати інформацію щодо кількості заходів, виконаних у період виконання, і навпаки 
кількості заходів, виконання яких не розпочалось (див. таблицю нижче). Якість виконання 
оцінювалась на основі трьох категорій, щоб захід можна було оцінити як виконаний, 
частково виконаний і невиконаний. Відповідно до вищезазначених категорій, кожному 
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заходу Операційного плану призначалась оцінка, і бали сумувались для кожної глави (див. 
таблицю нижче). 

Операційним планом передбачається всього 23 виконавчі органи та залучення інших 
органів влади та організацій громадянського суспільства. Підзаголовок 8.1 особливо 
виділяється через сферу виконання, що зосереджується на зміцненні системи 
фінансування організацій громадянського суспільства з державного бюджету та коштів, 
виділених у рамках процесу приєднання до ЄС. Переважна кількість заходів у цій сфері 
була виконана ретельно і вчасно. З іншого боку, виконання заходів підзаголовку 8.3 
«Неприбуткове підприємництво і соціальна економіка» і Глави 9 «Регіональний 
розвиток» відставало порівняно з іншими сферами. Варто зазначити, що оцінювання 
ґрунтувалось на поданих даних, які були особливо відсутні відносно цих заходів. Це 
означає, що моніторинг у цих сферах необхідно суттєво вдосконалити у майбутньому. 

 
Враховуючи складну сутність виконання політики розвитку громадянського суспільства, 
що вимагає горизонтальної координації діяльності десятків органів державної влади, 
органів місцевого та регіонального самоврядування, а також неінституційних сторін, 
виконання Операційного плану з реалізації Національної стратегії можна оцінити як 
задовільне. Тим не менш, досвід важливо визнавати і використовувати як можливість 
для покращення ефективності у процесі розробки наступної стратегії. 

 

 

Огляд виконання заходів Операційного плану з реалізації Національної стратегії 
створення умов, сприятливих для розвитку громадянського суспільства, 2007-2011 

роки 

Кількість заходів, передбачених для виконання 103. 

Кількість успішно виконаних заходів 37. 

Кількість частково виконаних заходів 56. 

Кількість заходів, що були виконані 93. 

Кількість заходів, виконання яких ще не розпочалось 10. 

Кількість заходів, виконання яких завершилось після 
встановлених кінцевих термінів  

66. 

Обсяг виконання Операційного плану 93/103 90% 

Обсяг виконання Глави 4 12/16 75% 

Обсяг виконання Глави 5 16/26 62% 

Обсяг виконання Глави 6 9/14 64% 

Обсяг виконання Глави 7 4/6 67% 

Обсяг виконання Підзаголовку 8.1 23/28 82% 

Обсяг виконання Підзаголовку 8.2 7/10 70% 

Обсяг виконання Підзаголовку 8.3 7/24 29% 

Обсяг виконання Підзаголовку 9 11/20 55% 

Обсяг виконання Підзаголовку 10.1 12/18 67% 

Обсяг виконання Підзаголовку 10.2 5/6 83% 

Обсяг виконання Глави 9 24/38 63% 
 
 
 

Досягнення, виклики і рекомендації за результатами виконання заходів 
Операційного плану з реалізації Національної стратегії за главами  

Нижче представлений огляд досягнень та труднощів, пов’язаних із виконанням заходів 
попереднього операційного плану, що структуровані за колишніми главами, а також 
рекомендацій для розробки заходів майбутньої національної стратегії. Перші три глави 
Національної стратегії, а також Операційний план, не містили будь-яких заходів, щоб вони 
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не охоплювались оцінюванням. 
 

 
 

Глава 4 «Участь громадян у формуванні державної політики»  
 

Впродовж звітного періоду були виконаними вісім запланованих заходів. Чотири були 
виконаними успішно, а інші чотири – частково. 

 
Основне досягнення в рамках цього підзаголовку – прийняття Кодексу практики 
консультацій із зацікавленою громадськістю у процесі прийняття законів, інших 
регуляторних актів та актів (захід 4.1). Вирішальними факторами успіху було 
виконання широкої процедури консультування та включення прийняття Кодексу до Плану 
дій щодо боротьби з корупцією. Майбутня Стратегія, безумовно, повинна включати захід 
стосовно систематичного навчання та підготовки координаторів з консультування з 
можливістю розширення системи до органів місцевого та регіонального самоврядування. 
Крім того, необхідно зосередитись на належному моніторингу процесу консультування та 
працювати над інституціалізацією Кодексу практики консультацій через, наприклад, 
включення опису посадових обов’язків координаторів до регуляторних положень, що 
обумовлюють обсяг роботи окремих органів влади. 

 
Що стосується заходу 4.2, в цей час право на доступ до інформації стало гарантованим 
Конституцією правом; отже, у тексті нової стратегії необхідно приділити належну увагу 
змінам і доповненням до Закону «Про право на доступ до інформації», а також 
моніторингу виконання регуляторних актів, що стосуються права на доступ до інформації, 
та навчанню органів влади. Тим не менш, необхідно зазначити, що як організації 
громадянського суспільства, що працюють у сфері демократизації та боротьби з корупцією, 
так і експерти висловили своє незадоволення прийнятими змінами та доповненнями, 
оскільки новий текст Закону не відповідає усім цілям таких змін та доповнень, особливо 
стосовно перевірки державного інтересу незалежним органом. Отже, це питання 
необхідно врахувати під час підготовки нових змін та доповнень до вищезазначених 
регуляторних положень у наступному стратегічному періоді. 

 

 
 

Глава 5 «Освіта для демократичного громадянства та прав людини» 
 

Усі тринадцять заходів цієї глави були виконані у звітній період. Три заходи були успішно 
виконані, а інші десять – частково виконані. 

 
Основними досягненнями цієї глави стали створення Національного комітету освіти з прав 
людини та демократичного громадянства та розробка проекту Навчальної програми для 
громадянської освіти та передача останньої для обговорення з громадськістю. 
Досягненням також є часткове виконання заходу 5.1 (який був об’єднаним із попереднім 
заходом 5.2). Проте важливо вказати на суттєві затримки та зволікання у виконанні. На 
думку виконавчого органу, цей захід необхідно зберегти у наступному стратегічному 
періоді та детальніше прописати діяльність з виконання. Така діяльність повинна включати 
створення та утримання бази даних неформальних освітніх програм з прав людини та 
демократичного громадянства, що реалізуються організаціями громадянського суспільства 
Республіки Хорватія; постійний професійний розвиток вчителів; систематичний моніторинг 
виконання громадянської освіти у школах; забезпечення відведення часу у шкільному 
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розкладі та організаційних умов для виконання навчальної програми також у професійно-
технічних та середньотехнічних учбових закладах. Більш того, Агенція з освіти та підготовки 
вчителів пропонує включити курс з громадянської освіти до навчальних програм 
університетів переважно з тим, щоб забезпечити навчання та підготовку майбутніх 
вчителів на рівні бакалаврської та магістерської освіти до викладання громадянської освіти 
у школах. 

 

 
 

Глава 6 «Нормативно-правова база для діяльності та розвитку організацій 
громадянського суспільства»  

 
З семи заходів, що передбачались цієї главою, два заходи були виконані успішно, а п’ять – 
частково. 

 
Труднощі виникли під час виконання заходу 6.2 «Підготовка проектів нового 
законодавства, гармонізація існуючих актів з метою подальшого розвитку 
громадянського суспільства у Республіці Хорватія та виконання Закону «Про 
фундації», Закону «Про організації суспільного блага» та інших регуляторних актів», а 
також під час виконання заходу 6.3 «Встановлення критеріїв для отримання статусу 
організацій суспільного блага, реєстрація таких організацій та моніторинг їхньої 
діяльності» (у первісній формі). Зокрема не було одностайності поміж як організацій 
громадянського суспільства, так і повноважних органів державної адміністрації стосовно 
відкритих питань проекту Закону «Про організації суспільного блага» (орган, повноважний 
надавати статус і здійснювати моніторинг такого статусу, а також допомога, на яку 
матимуть право такі організації). Згідно з рекомендаціями, представленими під час Днів 
НУО 2011, на яких учасники чітко висловили потребу в законодавчому регулюванні 
діяльності, пов’язаної із суспільним благом, необхідно зберегти перший захід із деякими 
модифікаціями, які перенесуть акцент зі статусу організації на статус діяльності, що 
здійснюється багатьма різними організаціями у Хорватії. У такий спосіб можна уникнути 
додаткового процесу реєстрації організацій; і оцінювання діяльності замість оцінювання 
самих організацій відповідає стандартам щодо надання грантів, які передбачаються 
Кодексом найкращих практик, стандартів та ключових показників щодо розподілу 
фінансування програм та проектів ОГС, в якому оцінювання зосереджується на 
запропонованому проекті чи програмі, а не на організації, що пропонує такий проект чи 
програму. 

 

 
 

Глава 7 «Інституційна база для підтримки розвитку громадянського 
суспільства»  

 
З трьох заходів, передбачених цією главою, один захід був виконаний успішно, а два інші – 
частково. 

 
Захід  7.1  «Прийняття рішення щодо змін та доповнень до Рішення щодо призначення 
членів Ради розвитку громадянського суспільства» був виконаний успішно, в той час як 
захід 7.2 «Заохочення створення органів, відповідальних за просування партнерств 
між неурядовими, неприбутковими організаціями і органами місцевого врядування» 
необхідно модифікувати у наступному стратегічному періоді та пов’язати із главою щодо 
регіонального розвитку. Що стосується роботи Ради у наступному стратегічному періоді, 
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необхідно скоротити перелік тем, що перевантажують графік пленарних засідань, і 
наголосити на кращій підготовці та більш плідних дискусіях на робочих сесіях Ради. 

 

 
 

Глава 8.1 «Фінансування ініціатив, проектів та програм організацій 
громадянського суспільства»  

 
З чотирнадцяти заходів, що передбачалися за цим підзаголовком, десять були виконані 
успішно, і три – частково, в той час як один захід не був виконаний взагалі. Виконання було 
ретельним, всеосяжним і вчасним протягом звітного періоду. Саме тому цей підзаголовок 
посідає важливе місце стосовно якості виконання в усьому Операційному плані. 

 
Щодо цієї глави слід зазначити, що з кожним роком звіти щодо фінансування ОГС все 
більше демонструють вищу відповідність усім стандартам, передбаченим Кодексом 
найкращих практик, стандартів та ключових показників щодо розподілу фінансування 
програм та проектів ОГС, на національному та місцевому рівнях. Відомості, що 
отримуються у такий спосіб, використовуються для оновлення он-лайн баз даних усіх 
фінансованих проектів та програм. Розпочато практику організації інформаційних днів, 
протягом яких постачальники фінансової допомоги на національному рівні 
представляють свої плани щодо оголошення запитів пропозицій у поточні роки для 
зацікавлених НУО; така практика виявилась важливим кроком вперед з огляду на те, що 
завдяки цьому стає можливою двостороння комунікація між постачальниками послуг та 
вигодонабувачами. Було розроблено посібник для використання Кодексу найкращих 
практик, стандартів та ключових показників щодо розподілу фінансування програм та 
проектів ОГС, як інструмент для застосування стандартів, передбачених у Кодексі; було 
ініційовано навчання державних службовців на місцевому рівні. Більш того, необхідно 
наголосити, що сектор громадянського суспільства – один з найбільш успішних секторів за 
критерієм використання коштів ЄС. Процентне відношення використання наявних коштів 
становить майже 100 відсотків, як у програмуванні запитів пропозицій Відділом виконання 
проектів НУО, так і у використанні програмних коштів організаціями громадянського 
суспільства через запити пропозицій згідно з Інструментом I з надання допомоги країнам, 
що вступають до ЄС, що, безсумнівно, говорить про якість виконання заходів ОПНС, які 
пов’язані із використанням коштів ЄС. У наступному періоді необхідно продовжувати 
виконання заходів стосовно освіти та навчання і окремо виділити компонент 
інформаційних технологій у всьому процесі фінансування. У такий спосіб можна було б 
поєднати постачальників фінансової підтримки з державних джерел, щоб підвищити 
ефективність виділених коштів та уникнути паралельного фінансування однакової 
діяльності. Також необхідно розглянути можливість включення прибуткового сектору до 
спільного фінансування проектів та програм, що фінансуються з коштів ЄС. 

 

 
 

Глава 8.2 «Укладання контрактів із організаціями громадянського суспільства 
стосовно надання суспільних послуг» 

 
У звітній період було виконано п’ять заходів, два – успішно, три – частково. На основі 
зустрічі із відповідними зацікавленими сторонами, Державний офіс з питань співпраці із 
НУО розробив пропозиції Правил щодо умов та процедур виділення коштів НУО і 
національним союзам товариств осіб з особливими потребами. Проте відповідно до 
позиції Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення, це питання повинно 
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регулюватися окремим законом. 
 
У межах реформи системи соціального забезпечення, яка характеризувалась зміщенням 
акценту у бік активної соціальної держави, що має наслідком більшу увагу та підтримку 
соціальній єдності, допомогу і захист вразливих членів громади, у партнерстві з усіма 
постачальниками соціальних послуг, передбачалась активніша роль організацій 
громадянського суспільства у наданні соціальних послуг. Як наслідок, були прийняті 
регуляторні акти та стратегічні документи, які додатково наголошували на потребі у 
співробітництві із організаціями громадянського суспільства. Зокрема, Спільний 
меморандум про включення, що був підписаний Республікою Хорватія та Європейською 
Комісією у березні 2007 року; Стратегія розвитку системи соціального забезпечення 
Хорватії 2001-2016 рр., План деінституалізації та трансформації установ соціального 
забезпечення та інших юридичних осіб – постачальників соціальних послуг у Хорватії 2011 
– 2016 (2018) рр. і, останнє, новий Закон «Про соціальне забезпечення» (OG 59/11). Отже, 
організації громадянського суспільства стали однією з ключових зацікавлених сторін у 
процесі розширення мережі соціальних послуг. Розробка послуг, яких не вистачає у 
громаді, дає користувачам можливість отримати послуги у себе вдома та в їхніх місцевих 
громадах, що означає, що сама громада створила можливості для їхньої інтеграції. 
Розширення мережі соціальних послуг необхідно і надалі зміцнювати через 
запровадження якісних стандартів щодо усіх постачальників послуг, соціальне планування 
на місцевому рівні та процес трансформації та деінституалізації установ сфери соціального 
забезпечення. 

 
Враховуючи численні очікування організацій громадянського суспільства щодо розвитку 
соціальних послуг, необхідно залишити цей захід для виконання у наступному періоді. Для 
його успішного виконання необхідно проведення консультацій та обговорень із 
організаціями громадянського суспільства у процесі підготовки законів та регуляторних 
положень, в яких прописані умови для надання соціальних послуг (наприклад, формування 
ціни соціальних послуг та розробка бази для фінансування організацій громадянського 
суспільства, що надають соціальні послуги, запровадження якісних стандартів надання 
соціальних послуг, тощо), але також і участь організацій громадянського суспільства у 
навчальних програмах для фахівців, які були (до сих пір виключно) передбачені для 
установ сфери соціального забезпечення. 

 
Крім того, у межах Європейського соціального фонду плануються значні кошти для 
вирішення питання соціальної ізоляції та зміцнення спроможності організацій 
громадянського суспільства, що надають соціальні послуги. Враховуючи недостатню 
спроможність установ сфери соціального забезпечення щодо використання коштів, що 
виділяються у зв’язку із майбутнім вступом до ЄС, необхідно заохочувати співробітництво 
між державними установами та організаціями громадянського суспільства. Разом з тим, 
необхідно вдосконалити процес подання заявок на виконання проектів та виконання 
проектів, що фінансуються з національних та місцевих джерел, щоб вирівняти критерії для 
виділення національних коштів та коштів ЄС. Це б не лише забезпечило успішне засвоєння 
програмних коштів, але й гарантувало якість та сталість послуг, що надаються 
організаціями громадянського суспільства. 

 

 
 

Глава 8.3 «Розвиток соціальної економіки та неприбуткового підприємництва» 
 

З дванадцяти заходів, що передбачались цією главою, сім були виконані частково, а 
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виконання інших п’яти не розпочалось. 

 
У 2009 році у співпраці з Державним офісом з питань співпраці із НУО, Міністерством 
економіки, праці та підприємництва та Міністерством охорони здоров’я та соціального 
забезпечення, а також з декількома комерційними банками, Національна фундація 
розвитку громадянського суспільства розпочала ініціативу зі створення Фонду розвитку 
соціального підприємництва. Проте через брак коштів, ініціативу не було завершено. 
Отже, рекомендується продовжити цю діяльність протягом наступного стратегічного 
періоду. 

 
У межах програмування заходів, що фінансуватимуться з Європейського соціального 
фонду, Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення розробило запит 
пропозицій, який зосереджувався на наданні допомоги для розвитку соціальної економіки 
з метою покращення можливостей для працевлаштування соціально вразливих осіб 
шляхом розробки соціального / громадського підприємництва. Виклики у виконанні 
заходів за цією главою постають з того факту, що це – інновація у системі, і органи, 
відповідальні за виконання більшості заходів, не були знайомі з концепцією донедавна; 
отже, вони не вважали її пріоритетною. Більшість з того, що вважається прикладами 
кращої практики соціального підприємництва у Хорватії, було ініційовано саме 
організаціями громадянського суспільства (через створення окремої юридичної особи, 
найчастіше кооперативу чи товариства, яке повертає прибутки ОГС, що його заснувало; 
через організацію ініціативи соціального підприємництва в раках роботи самої організації 
– як один з видів діяльності, яку реалізує організація для забезпечення самостійного 
сталого розвитку; а також через організацію навчальних програм для приватних осіб та 
організацій, зацікавлених у розвитку соціального підприємництва). 

 
У цьому контексті та з огляду на багаті можливості фінансування розвитку соціального 
підприємництва за рахунок коштів ЄС, необхідно інтенсивніше залучати компетентне 
Міністерство, як ключового координатора заходів, спрямованих на соціальне 
підприємництво,  у наступному періоді. З огляду на те, що розробка Національної стратегії 
створення умов, сприятливих для розвитку громадянського суспільства, співпадає з 
розробкою стратегічного документу для заохочення соціального підприємництва, що є 
новелою державної політики Хорватії, координація та активна участь усіх відповідних 
департаментів – підприємництва, соціальної політики та фінансів – буде надзвичайно 
важливою. Крім того, важливою буде підтримка Державного офісу з питань співпраці із 
НУО та Національної фундації розвитку громадянського суспільства, як органів, що 
визнають потенціал та можливості для розвитку, що містяться у концепції соціального 
підприємництва, в їхніх стратегічних документах та програмах співпраці із організаціями 
громадянського суспільства за попередній період. 

 

 
 

Глава 9 «Регіональний розвиток»  

 
З десяти заходів за цією главою два заходи були виконані успішно, а сім – частково. 

 
Як одне з найголовніших досягнень у межах цієї глави необхідно виділити створення 
«Координації Загребу» (Zagreb Coordination), до складу якої входять представники усіх 
міських установ, що надають підтримку. Представники «Координації Загребу» регулярно 
беруть участь у координації зборів установ, що надають фінансову допомогу, на 
національному рівні, які організовуються Державним офісом з питань співпраці із НУО. Цей 
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захід, спрямований на формування та продовження роботи органу координації країни, 
необхідно зберегти у наступному стратегічному періоді. Крім того, необхідно зберегти 
заходи 9.2 та 9.3, які стосуються децентралізованих програм підтримки організацій 
громадянського суспільства та менших за обсягом громадських ініціатив з нижчою 
спроможністю. Також необхідно визначити конкретні види діяльності для більш активної 
участі відділів місцевих та регіональних органів самоврядування та інтенсивніше 
заохочувати до громадської активності. 

 

Найсуттєвіший виклик у виконанні заходів, передбачених Главою 9, полягає у їхній 
надмірні плинності. Отже, рекомендується у наступному стратегічному періоді зробити 
наголос на чіткому визначенні заходів та можливостях транскордонного співробітництва, 
регіональних фундаціях, а також формуванні місцевих ініціативних груп. 

 

 
 

Глава 10.1 «Розвиток волонтерства у Хорватії»  
 

З дев’яти заходів за цією главою, три були виконані успішно, а шість – частково. 

 
Залишається актуальною проблема інституційного визнання волонтерської роботи (захід 
10.1.1); отже, необхідно продовжувати роботу з визначення моделей визнання 
волонтерської роботи у системі освіти, закладах охорони здоров’я та розвитку соціальних 
послуг. Крім того, необхідно продовжувати співробітництво між основними виконавчими 
органами та Міністерством фінансів у сфері збору даних щодо волонтерської діяльності. 
Варто зазначити, що Хорватське бюро статистики запропонувало скасувати захід, 
пов'язаний із включенням ВВП вартості волонтерської роботи до складання майбутньої 
стратегії, оскільки згідно з діючими стандартами національних рахунків, визначених 
посібниками Об’єднаних Націй, вартість волонтерської роботи вимірюється за межами 
ВВП. Отже, Хорватське бюро статистики пропонує вимірювати волонтерську роботу у 
межах національних рахунків неприбуткових установ, оскільки вартість волонтерської 
роботи не включена до офіційного ВВП інших країн світу. 

 

 
 

Глава 10.2 «Розвиток фундацій»  
 

З трьох заходів, два заходи були виконані успішно, а один – частково. Успішно виконані 
заходи були спрямовані на формування та розвиток фінансової та інфраструктурної 
підтримки розвитку фундацій у місцевих громадах у співпраці з організаціями 
громадянського розвитку. Захід, що стосується створення прозорого реєстру фундацій, був 
виконаний лише частково. Передбачалось, що реєстр буде містити відомості щодо 
реєстрації фундацій та річний фінансовий звіт стосовно їхньої ділової діяльності, що 
слугуватиме базовою інформацією для моніторингу розвитку фундацій. Зокрема, Інтернет 
сайт Міністерства адміністрації дає можливість переглянути у режимі он-лайн 
бухгалтерські журнали Фундації, проте на цьому ресурсі не вистачає інформації про роботу 
самих фундацій, такої як установчі документи, контактна інформація, тощо. З іншого боку, у 
звітній період Міністерство фінансів суттєво покращило моніторинг фінансового 
управління неприбуткових організацій через створення Реєстру неприбуткових організацій. 
Необхідно розглянути питання щодо об’єднання цих двох реєстрів протягом наступного 
стратегічного періоду з метою підвищення прозорості та спрощення умов для моніторингу 
роботи фундацій. Відповідно до цього, Міністерство фінансів та Державний офіс аудиту 
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необхідно включити до списку основних виконавчих органів. Більш того, необхідно 
полегшити процес заснування фундації через внесення змін до законодавчої бази, щоб у 
наступному періоді місцеві фундації могли співпрацювати із місцевими державними 
адміністраціями у процесі проведення запиту пропозицій щодо фінансування місцевих 
мікро проектів. 

 

 
Глава 11 «Розвиток громадянського суспільства в міжнародному контексті»  

Дев’ятнадцять заходів були виконані за цією главою, з яких вісім були виконані успішно, а 
вісім – лише частково, разом з тим три заходи взагалі не були виконані. 

 
Основні рекомендації щодо участі організацій громадянського суспільства в міжнародній 
діяльності наступні: вжити більш чітко визначених заходів, щоб легше було здійснювати 
моніторинг виконання та зосереджуватись на безперервності консультацій та структур для 
діалогу. У контексті надання організаціями громадянського суспільства міжнародної 
допомоги для розвитку, необхідно розробити мапу послуг, які ОГС Хорватії мають 
спроможність надавати, і підготувати підґрунтя для більш впливової участі хорватських ОГС 
в наданні міжнародної допомоги з розвитку у наступному періоді. 

 

 
Висновок і загальні рекомендації – координація, моніторинг та звітування  

 
Національна стратегія створення умов, сприятливих для розвитку громадянського 
суспільства 2007-2011 – це стратегічний документ, до розробки якого було залучено понад 
сотні експертів з громадського, академічного та державного секторів. Аналізуючи спосіб, в 
який були сформульовані заходи Операційного плану з реалізації, ми можемо 
стверджувати, що це була інноваційна у багатьох сферах стратегія, орієнтована на 
розвиток. Частково виклик, пов'язаний з виконанням заходів, стосувався того факту, що 
запропоновані заходи були авангардними порівняно з існуючою системою, наприклад у 
сфері запровадження нового підходу до соціального та економічного розвитку через 
соціальне неприбуткове підприємництво. Інша частина проблеми стосовно способу, в який 
були сформульовані заходи, постає з того факту, що багато з них були описовими, отже 
Описовий план з реалізації не містив чіткого визначення показників, які б сприяли легшому 
моніторингу виконання. Отже, необхідно встановити реалістичні крайні терміни, точні 
бюджетні зобов’язання та чіткі показники для моніторингу виконання у тексті майбутньої 
Стратегії та Операційного плану. Особливо важливо зазначити, що виконання такої 
складної та комплексної стратегії вимагає спільної відповідальності, координації та 
ініціативи багатьох органів державної адміністрації, сфера діяльності яких – широка і у 
багатьох випадках лише побічно стосується співробітництва та створення передумов для 
розвитку громадянського суспільства. У цьому відношенні у деяких сферах Стратегія, 
безсумнівно, передбачає вищий рівень знань та спроможності деяких зацікавлених сторін, 
ніж вони мають станом на сьогодні. 

 
Необхідно наголосити на важливості дотримання усіх стандартів щодо консультування для 
того, щоб якомога більше зацікавлених сторін могло брати участь у процесі складання 
нової Стратегії, та щоб нова Стратегія відповідала та була пов’язана з вже існуючими чи 
запланованими стратегічними документами, що створюватиме додаткову синергію, яка, 
безсумнівно, підвищить ефективність виконання нових заходів. 

 
Протягом останніх п’яти років, внаслідок роботи Ради розвитку громадянського 
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суспільства, а також Державного офісу з питань співпраці із НУО, ми можемо дійти 
висновку, що обізнаність органів державної адміністрації стосовно цінності роботи 
організацій громадянського суспільства, а також щодо численних процесів, пов’язаних із 
демократизацією та прозорістю органів влади, суттєво зросла. Проте ми все ще не можемо 
бути задоволеними спроможністю чи знаннями про сектор деяких органів, відповідальних 
за виконання заходів.  Отже, у наступному стратегічному періоді, необхідно продовжувати 
позитивну практику організації періодичних зустрічей Комісії моніторингу виконання 
Операційного плану з реалізації, яка є горизонтальним органом, що складається з 
представників органів, відповідальних за виконання важливіших заходів Операційного 
плану, принаймні двічі на рік (на початку року та у вересні, після того, як були зібрані дані 
щодо виконання під час першого семестру поточного року). Для здійснення більш 
зосередженої діяльності та заохочення співробітництва виконавчих органів 
рекомендується, якщо можливо, організувати окремі зустрічі з виконавчими органами 
відповідно до глав та тематичних розділів майбутньої стратегії. 

 
Крім того, необхідні частіші консультації з ключовими виконавчими партнерами щодо 
окремих глав та тематичних розділів для того, щоб надати додаткові роз’яснення та, якщо 
можливо, навіть додаткову професійну підтримку. Це особливо стосується заходів, що 
вимагають програмних інновацій, та виконання яких відставало у попередньому періоді 
(теми, пов’язані із соціальним підприємництвом та регіональним розвитком). 

 
У зв’язку із системою планування, моніторингу та звітування щодо виконання 
Операційного плану, необхідно додатково зосередитись у наступному періоді на 
наступних заходах: 

(1) Розробка річного операційного плану виконання усіх заходів, який буде надаватися 
виконавчим органам наприкінці лютого; 

(2) Формулювання детальних інструкцій щодо звітування про виконання кожного 
окремого заходу із додатковими запитаннями, що направляються виконавчим 
органам двічі на рік (червень та грудень); 

(3) Табличний моніторинг статусу виконання заходів / діяльності, що направляється 
усім виконавчим органам двічі на рік (вересень та лютий); 

(4) Забезпечення у новій стратегії рівноваги між акцентом на баченні та особливостях 
окремих заходів, забезпечення гнучкості у внесенні змін до заходів у процесі 
виконання, якщо обставини змінюються; 

(5) Складання плану річних звітів щодо виконання Операційного плану, що залишає 
достатньо часу для проведення додаткових консультацій із виконавчими органами, 
та участь Ради розвитку громадянського суспільства у підготовці рекомендацій 
щодо покращення виконання у наступному році. 

 

 


