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Центр розвитку ініціатив «ІнСорс» – неприбуткова гро-
мадська організація, що є платформою для розвитку та 
впровадження ініціатив, спрямованих на покращення 
якості життя мешканців сільських територій.

Офіційна дата заснування: 28 грудня 2015 року.

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ:

Свою діяльність громадська організація «Центр розвит-
ку ініціатив «ІнСорс» розпочала як ініціативна група  
у 2014 році із роботи над створенням вуличних комітетів 
у селі Великі Загайці Шумського району Тернопільської 
області.

У 2015 році результатами діяльності ініціативної групи 
жителів села Великі Загайці почали цікавитися чимало 
активних та цілеспрямованих людей із різних населених 
пунктів Шумщини. Це стало поштовхом для офіційної 
реєстрації громадської організації «Ініціативна Шумщи-
на», яка спрямовувала свою діяльність на Шумський 
район Тернопільської області.

Окрім іншого, однією із основних та найважливіших при-
чин заснування ГО «Ініціативна Шумщина» була низька 
громадська активність місцевих жителів  
та мала кількість дієвих місцевих громадських об’єд-
нань.

У вересні 2018 року членами ГО «Ініціативна Шумщина» 
було прийняте одноголосне рішення про ребрендинг 
організації, у результаті чого ГО «Ініціативна Шумщина» 
змінила назву на ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВ  
«ІНСОРС», розширила територію та напрямки діяльності.

Варто зазначити, що команда Центру розвитку ініціатив 
«ІнСорс» намагається у кожен свій проект залучати три 
сторони (громадськість, представників місцевої влади 
та приватний сектор), а також вважає, що розвиток у 
будь-якій сфері неможливий без наочної демонстрації 
успішних прикладів реалізації ініціатив та надання мож-
ливості спілкування із реалізаторами цих ініціатив.
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ГО «ІнСорс» – ефективно працююча 
організація, лідер Західної України 
зі соціально-економічного розвитку 
сільських територій, сталим фінан-
суванням з різних джерел та квалі-
фікованими експертами.

Візія

Цінності Принципи 
діяльності:

Стратегічні
напрямки 

Місія
Покращення якості життя мешканців 
сільських територій через розвиток 
та підтримку місцевих ініціатив.

Взаємодопомога

Колективне прийняття рішень

Відкритість

Відповідальність

Толерантність

Професійність

Інноваційність

Ефективність

Партнерські засади

Прозорість

Відкритість

Рівність участі кожного

Професіоналізм

Командний підхід у діяльності

Ефективне використання 
ресурсів

Соціально-економічний 
розвиток

Громадська активність

Розвиток туристичного та 
культурного потенціалу

Робота з молоддю
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Правління

Іванна Мрига
голова організації

Сергій Олексієвець
заступник голови 

організації

Тетяна Кодьман-Мукомела
член правління
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Команда

Ірина Вольшаницька

Наталія Ковпак 

Оксана Олексієвець

Лариса Карп’юк

Марія Макаревич

Віктор Смоляк 

Марія Гіжицька 

Наталія Кожан 

Мар’яна Пархом’юк
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40 жителів Сатанівської та Шумської ОТГ віком 16-35 ро-
ків взяли участь в інформаційно-навчальних поїздках та 
двох тренінгах, спрямованих на підвищення обізнаності 
молоді щодо питань місцевого розвитку та громадської 
активності на місцях; 40 учасників проекту написали по 
одній проектній заявці; проведено конкурс міні-проектів 
серед учасників «Мій край є унікальним».

Проект «Сатанівсько-Шумська громадська майстерня» 
реалізовувався у співпраці із громадською організацією 
«Єднання та розвиток громади» (смт Сатанів Хмельниць-
ка область) за фінансової підтримки Громадської спілки 
«Громадські ініціативи України» в рамках проекту «Під-
тримка місцевих НУО і громадських ініціатив».

Шумська та Сатанівська 
об’єднані територіальні гро-
мади

01 листопада 2017 року 
— 31 березня 2018 року

Розвиток громадського сек-
тору Сатанівської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади та Шумської об’єд-
наної територіальної громади 
через створення навчальної 
платформи громадської дії

Сатанівсько- 
Шумська  

громадська 
майстерня
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м.Шумськ

липень 2018 року

створення умов для 
особистісного розвитку  
мешканців сільських 
територій.

учасників 38

заходів 2

Арт-тренінги 
особистісного 

розвитку 
«Моя територія»
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с. Мала та Велика Іловиця  
Шумського району

травень-жовтень  
2018 року

сприяння соціально-
економічному розвитку сіл 
Мала та Велика Іловиця

Сприяння 
соціально-

економічному 
розвитку регіону – 

участь 
у конкурсі 

«Неймовірні села 
України»

Допомога місцевій громаді в написанні бізнес-плану із 
створення сільськогосподарського кооперативу, ментор-
ська підтримка під час участі у Всеукраїнському конкурсі 
«Неймовірні села України», проведення інформаційної 
кампанії щодо розкриття потенціалу сіл Мала та Велика 
Іловиця.
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місто Тернопіль  
та Тернопільська область

проведення інформаційної 
компанії, надання консульта-
цій за запитом

25 проведених презентацій

ГО «ІнСорс» – 
регіональний 

центр  
освітнього  

проекту  
«Відкривай 

Україну»
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м.Шумськ

16 грудня 2018 року.

популяризація творчого по-
тенціалу жителів Шумського 
району, підвищення турис-
тичної привабливості регіону, 
розвиток сфери культури

24 залучених майстрів  
та майстрині із різних куточків 
Шумського та Кременецького 
районів Тернопільської області

РІЗДВЯНИЙ  
ЯРМАРОК
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Робота над організаційним 
розвитком ГО «ІнСорс» протя-
гом 2018 року велася у кількох 
напрямках:

Підвищення професійно-
сті команди ГО «ІнСорс» 
через систематичне нав-
чання, участь у тренінгах, 
семінарах

Створення фірмового 
стилю ГО «ІнСорс»

Розробка стратегії розвит-
ку ГО «ІнСорс» на 2019-
2024 рр. завдяки участі в 
«Проекті зміцнення грома-
дянського суспільства», 
що реалізується ІСАР 
«Єднання» за підтримки 
Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID)

Організаційний 
розвиток  

ГО «ІнСорс»
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У межах компоненту програми DOBRE «Покращення в 
залученні громадян» при підтримці регіонального партнера 
програми ГО «Фонд розвитку громадських організацій  
«Західноукраїнський ресурсний центр» та сприянні  
Шумської міської ради Центром розвитку ініціатив «ІнСорс» 
у Шумській ОТГ реалізовано ряд проектів та заходів, 
спрямованих на розвиток громадської активності  
та залучення громадян до прийняття рішень на місцевому 
рівні.

СПІВПРАЦЯ 
З ПРОГРАМОЮ 

DOBRE
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ПІД ЧАС ЗАХОДІВ  БУЛА МОЖЛИВІСТЬ ДІЗНАТИСЯ: 

1. Що таке демократія участі;

2. Механізми (форми) громадської участі;

3. Про бюджет участі в Шумській об’єднаній 
територіальній громаді, а також про інші можливості 
залучення коштів на місцевому рівні.

м. Шумськ, с. Обич,  
с. Кордишів

лютий-квітень 
2018 року

64 учасники

Тренінги  
«Механізми  

громадської 
участі  

на місцевому 
рівні»
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Під час заходу ГО «Ініціативна Шумщина» презентувала 
всім зацікавленим свої попередні напрацювання та 
поділилася планами майбутніх заходів.

Шумська центральна  
бібліотека

5 травня 2018 року

Учасниками були 
представники місцевого 
самоврядування, освітніх 
закладів, місцевої преси, учні 
шкіл, активні місцеві мешканці 
і т.д.

Презентація 
основних  

напрямків  
діяльності  

ГО «ІнСорс» 
(«Ініціативна 
Шумщина») 

та запланованих 
заходів  

у 2018 році
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Шумськ – Малинів – Сураж  
– Ходаки – Онишківці – Шумськ

10 червня 2018 року

понад 50 учасників

21.3 км.

Велопробіг  
«Велосипедні 

мандри «Історія 
рідного краю»
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Фільми транслювалися безкоштовно та без порушення 
авторських прав. Це стало можливим завдяки співпраці 
ГО «ІнСорс» з проектом «Артхаус Клуб». Також до пере-
гляду глядачів були представлені українські кінострічки. 
Їх показ був можливий із дозволу авторів.

Шумський міський парк

липень-серпень 
2018 року

перших показ зібрав більше 
сотні глядачів; кожен 
наступний кінопоказ  
збирав не менше 50 людей

Відкритий  
кінотеатр  

у Шумському 
парку
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серпень-вересень 
2018 року

творення ідентичності 
Шумської громади через 
розвиток місцевого 
туристичного потенціалу

дизайн Віктора Смоляка

до фотоальбому увійшло 100 
фотографій

автори світлин: 
Віктор Смоляк 
Аркадій Боярський
Альбіна Павлівець
Олександра Горбатюк
Ганна Чолинець
Василь Лук’янов
Анна Ткачук
Сніжана Паламар

Створення 
фотоальбому 

«Шумська 
громада.  

Погляд крізь 
об’єктив»
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Розробка  
туристичного 

маршруту  
Шумської ОТГ 

та встановлення 
інформаційних 

таблиць

серпень-жовтень 
2018 року

творення ідентичності 
Шумської громади через 
розвиток місцевого 
туристичного потенціалу

дизайн Віктора Смоляка

Інформаційні таблиці 
передано Шумській міській 
раді для встановлення  
у населених пунктах  
Шумської ОТГ
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Проект «Відкритий громадський простір «Арт-Вулик» реалізо-
вувався при співпраці з Шумською міською радою в рамках 
проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні», який 
впроваджує ФРГО «Західноукраїнський ресурсний центр», 
дана діяльність стала можливою завдяки щирій підтримці 
американського народу, наданій через Агентство США з між-
народного розвитку (USAID) в межах програми DOBRE. 

В МЕЖАХ ПРОЕКТУ БУЛО: 

 — облаштувано відкритий громадський простір «Арт-вулик» 
у Шумському міському парку із активним залученням місце-
вих жителів;

 — проведено 6 майстер-класів різної тематики в межах  
відкритого громадського простору, спрямованих на розкрит-
тя творчого потенціалу жителів Шумської ОТГ;

— організовано виставку-ярмарок народного мистецтва 
«Творча громада» із залученням та представленням талантів 
з різних населених пунктів Шумської ОТГ;

 — проведено концерт «Арт-вулик» від професійних  
та самодіяльних творчих колективів Шумської об’єднаної 
територіальної громади.

Шумський міський парк

серпень-вересень 
2018 року

створення креативного 
простору для проведення 
культурних, освітніх та розва-
жальних заходів; проведення 
дозвілля місцевим населен-
ням

Відкритий 
громадський 

простір 
«Арт-вулик»
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Фінанси
293 675,00

99,5%

7 800,00
0,5%

Громадської спілки 
«Громадські ініціативи України»

Програма USAID DOBRE
ІСАР «Єднання»

Членські внески

Грантові надходження  
та програмна діяльність (в т.ч. 

проекти виконанні  
в партнерстві) 

23 800

2 750

170 726

11 799

84 600
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«Сатанівсько-Шумська 
громадська майстерня»  
(у співпраці із ГО «Єднання  
і розвиток громади» 
Хмельницька область)

ПроектБюджет

23 800

Відкритий кінотеатр у 
Шумському парку2 750

«Створення відкритого 
громадського простору «Арт-
вулик»в т.ч. 41386 ₴ 

внесок Шумської 
міської ради

170 726

Стратегічне планування розвитку 
ГО «ІнСорс»11 799

Розробка туристичного 
маршруту Шумської ОТГ 
та створення фотоальбому 
«Шумська громада. Погляд крізь 
об’єктив»

84 600
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2018 рік – виявився для нашої організацією роком змін, 
розвитку та відкриття нових горизонтів.

Ми вдячні кожному, хто нас підтримував та сприяв нашим 
починанням, хто відвідував наші заходи та хто цікавився 
та цікавиться нашою роботою. Ми щиро сподіваємося, що 
Ви будете з нами і у 2019 році!

Окрім цього, наша команда завжди готова до діалогу та 
партнерства. Тому, якщо Ви прихильно ставитеся до ді-
яльності ГО «ІнСорс» та маєте цікаві ідеї для співпраці, ми 
будемо раді здобути нових партнерів для реалізації нових, 
масштабніших проектів. Оскільки ми віримо в те, що ініці-
ативи творять зміни.

Післямова





Наші контакти

Дизайнер
Віктор СМОЛЯК
viktor.smoliak.te.ua
viktor@smoliak.te.ua

inshumsk@gmail.com

@NGOInSource

@ngoinsource

insource.com.ua


