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Стан реалізації Плану заходів Програми розвитку соціального підприємництва на території  

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

 

за I квартал 2021 року 
 

№ 
Проєкт   Опис складових проєкту  

Період 

реалізації 
Звіт про виконання за І квартал 2021 року 

 

Джерела 

фінансування  

 Ціль 1. Впровадження інституційної підтримки соціального підприємництва та соціальних інновацій  

 
 

 1.1. Проєкт  

«Інституалізація 

розвитку соціального 

підприємництва у 

Вінницькій міській ОТГ» 

Розвиток інституційної 

спроможності  

2021 ➢ Проведено 1 засідання Координаційної ради  

➢ Підготовлено на презентовано Дорожню карту з 

впровадження Програми розвитку СП до кінця 2021 року 

➢ Проведено 12 робочих зустрічей задля нових партнерств 

➢ Укладено 3 меморандуми про співпрацю, підготовлено ще 2 

меморандуми   

➢ Актуалізовано програмний документ до «Стратегії розвитку 

Вінниця-2030»,  підготовлено кошторис 

➢ Підготовлено документи до тендерної процедури, залучено 2 

консультантів, складено помісячний план впровадження низки 

проектів 

➢ Написано концепцію впровадження грантового проекту 

«Лабораторія молодіжного соціального підприємництва» 

➢ Розроблено стратегію комунікації для проведення 

комунікаційної кампанії щодо розвитку соціального підприємництва  

 

 Бюджет ВМ 
ОТГ, інші джерела 

фінансування 

 Ціль 2. Популяризація культури соціального підприємництва   

 

2.2. Проєкт 

Популяризація 

соціального 

підприємництва у місті» 

 

Проведення комунікаційної 

кампанії в медіа про СП 

Вінницької міської ОТГ 

2021 

➢ Тривало наповнення та адміністрування сторінки у соціальних 

мережах, підготовлено 16 публікацій, презентацій тощо 

➢ Взято участь у міжнародній конференції EU4Youth на тему 

«Розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців у 

Молдові та Україні» (EUnlocking), підготолено презентацію, 

організовано виступ   

➢ Проведено презентацію Програму розвитку СП для слухачів 

Центру «Україна – Норвегія» (35 ветеранів АТО/ООС) 

➢ Проведено презентацію Програму розвитку СП для слухачів 

школи економіки KSE (понад 60 ветеранів АТО/ООС) 

Бюджет ВМ  
ОТГ, інші джерела 

фінансування 
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➢ Взято участь у відкритті освітньої програми Центру «Україна – 

Норвегія», підготовлено презентації та виступи  

➢ Підготовлено та проведено 2 заходи у прямому ефірі на сторінці 

Фейсбук про соціальне підприємництво та шкільне соціальне 

підприємництво 

➢ Оцінено та опрацьовано, надано рекомендації та пропозиції по 

проекту соціального підприємництва до конкурсу міського ІГС 

(ДоннУ) 

 

 

2.3. Проєкт  
«Популяризація 

формальної та  
неформальної освіти у 

сфері соціального 

підприємництва»  

Популяризація соціального 

підприємництва серед 

школярів  

 

2021 

 

➢ Зроблено 3 публікації про шкільне СП 

➢ Впроваджується навчання в рамках партнерства із платформою 

School of ME (шкільне СП) 

➢ Надано сприяння та лист-підтрики ГО «Освітній простір 2.0» у 

партнерстві із впровадження проекту із розвитку шкільного СП 

 

У 2020-2021 н.р. у 30 закладах дошкільної та у 3 закладах загальної 

середньої освіти впроваджується програма фінансової та соціальної 

грамотності «Aflatoun». 

 

28.01.2021 р. представники закладів загальної середньої освіти міста 

брали участь у відеозустрічі «Презентація можливостей соціального 

шкільного підприємства для освітян» від організації School of ME. 

 

2 заклади освіти ВМТГ (ЗЗСО №33, ВТЛ) пройшли навчання в рамках 

проєкту Social Student Companies to Activate the Youth реалізується 

School of ME у партнерстві з Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland e.V. 

за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної 

Республіки Німеччини. 

 

Відділом молодіжної політики міської ради спільно з підпорядкованими 

структурними підрозділами та економічним факультетом Донецького 

національного університету імені Василя Стуса проведені заходи:  

- протягом лютого 2021 року на базі креативного простору «Level 80» 

організовано та проведено ряд тренінгів на тему «Траєкторія 

професійного майбутнього», до яких було залучено понад півсотні 

підлітків міста. В рамках тренінгів слухачі проходили тестування, 

писали про свої мрії і захоплення, а далі з ними працювали викладачі 

університету.   

- 26 березня 2021 року організовано  та проведено онлай-тренінг  на 

тему «Трансформуюче лідерство: досягай, перемагай, змінюй!», у 

якому взяло участь 15 молодих людей. Учасниками тренінгу було 

Бюджет ВМ  
ОТГ, інші джерела 

фінансування  
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освоєно нові інсайди та практичні методи поєднаними з теорією про 

золоте коло бачення  трансформуючого лідерства з прикладами  

світогляду відомих лідерів. 

 

Ціль 4. Розвиток бізнес-навичок та підтримка розвитку соціального бізнесу 

 

 4.3. Проєкт «Обмін 

досвідом між 

соціальними 

підприємцями та 

представниками МСП» 

Проведення зустрічей з 

соціальними підприємцями з 

інших міст для представників 

СП, ІГС та МСП  

 

2021 

➢ Розроблено концепцію організації навчальних подорожей 

(онлайн/офлайн форматах) для соціальних підприємців на 

території України 

Бюджет ВМ  
ОТГ, інші джерела 

фінансування 

 

5.1  Проект «Створення 

доступу до публічних  

фінансів та приватних  

ринків» 

 

Залучення соціальних 

підприємців до участі у 

заходах для бізнесу та ІГС 

(ярмарки, форуми, 

конференції, презентаційні дні 

тощо) у форматі окремих 

презентацій майстер-класів, 

стендів з продукцією, 

номінацій тощо 

2021 

В березні 2021р. відбулося підписання меморандуму про 

впровадження Вінницького стандарту гостинності. Його амбасадорами 

стали близько двадцяти закладів: ресторан Pasta e Vino, ресторація 

«Гостинний пан», історичний паб «Кінь у протигазі», кафе «Львівська 

цукерня», ресторан «Челентано»,  ресторан RICH, готельно-ресторанний 

комплекс Churchill-Inn, ресторан «Трофей», готель «Франція», ресторан 

Mont Blanc, апартаменти Smart Apart, ресторани «Батискаф», Red 

Zeppelin, Georgian Factory, «Лезгинка», «АССА», кав’ярні «Чорна кішка, 

Білий кіт», кондитерські «Батискаф sweets» і «Мус-Мус». 

Підписантами документу також стали ГО «Вінницька асоціація 

гостинності “ХлібСіль”» та департамент маркетингу міста та туризму 

Вінницької міської ради, які всіляко підтримуватимуть впровадження 

стандарту. Підписанти Меморандуму проводять соціальні заходи та 

беруть активну участь в реалізації соціально-орієнтованих заходів.  

Не потребує 

фінансування 

Ціль 6. Створення нових фінансових інструментів та ресурсів для розвитку соціального підприємництва 

 

 

6.1. Проєкт «Можливості 

проєктів міжнародної 

фінансової допомоги для 

соціальних підприємців» 

Формування моніторингу 

грантових можливостей 
2021 

➢ Підготовлено (написано) 3 грантових заявки з розвитку 

соціального підприємництва  

➢ У розділі СП на сайті ВМР висвітлюється актуальна інформація 

про гранти 

➢ Проведено моніторинг грантових можливостей для соціальних 

підприємців та поширено інформацію через основні канали 

комунікації 

Бюджет ВМ  
ОТГ, інші джерела 

фінансування 

 


