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Стан реалізації Плану заходів Програми розвитку соціального підприємництва  

Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки  

 

за IІ 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 робочу зустріч в рамках Координаційної ради 

сприяння розвитку СП (презентація соціального проєкту 

«Коцюбинський 220») 

➢ Проведено 26 робочих зустрічей задля нових партнерств 

 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 

 

➢ Тривало наповнення та адміністрування сторінки у соціальних 

мережах, підготовлено 38 публікацій, 12 презентацій тощо 

➢ Організовано виступ, проведено презентацію в межах проекту 

«ЄС для молоді: Розкриття потенціалу молодих соціальних 

підприємців в Молдові та Україні» смт. Вінницькі Хутори 

(#EU4Youth, Egalite International, Міжнаціональне жіноче 

об'єднання "Захист" м. Вінниця, Future Development Agency)  

➢ Організовано виступ, проведено презентацію в межах проекту 

«ЄС для молоді: Розкриття потенціалу молодих соціальних 

підприємців в Молдові та Україні» смт. Літин (#EU4Youth, Egalite 

International, Міжнаціональне жіноче об'єднання "Захист" м. 

Вінниця, Future Development Agency)  

➢ Організовано виступ, проведено презентацію в межах проекту 

«ЄС для молоді: Розкриття потенціалу молодих соціальних 

підприємців в Молдові та Україні» с.Писарівка (#EU4Youth, 

Egalite International, Міжнаціональне жіноче об'єднання "Захист" 

м. Вінниця, Future Development Agency)  

➢ Організовано виступ, проведено презентацію в межах проекту 

«ЄС для молоді: Розкриття потенціалу молодих соціальних 

підприємців в Молдові та Україні» смт. Вінницькі Хутори 

(#EU4Youth, Egalite International, Міжнаціональне жіноче 

об'єднання "Захист" м. Вінниця)  

Бюджет ВМ  

ОТГ, інші джерела 

фінансування 

https://www.facebook.com/hashtag/eu4youth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/egaliteinternational/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ngo.fda/?__cft__%5b0%5d=AZWIvoX3Dy-m77wPVzfUPqGaCcoFmXT7ThvuhLMU8aquv9gq-wdfrox8IqTrHBdS8hOvFl5mjGKNWKvZCI-Ifg7srpKeyD6_NPT_lMF3xUUsYK4HMARYN_NvbQeBGSg9YX3xWM6WqyxJM7FgZb7zVcNxIW5_Bccv7a9SPM-JcgtyEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eu4youth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/egaliteinternational/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/egaliteinternational/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ngo.fda/?__cft__%5b0%5d=AZWIvoX3Dy-m77wPVzfUPqGaCcoFmXT7ThvuhLMU8aquv9gq-wdfrox8IqTrHBdS8hOvFl5mjGKNWKvZCI-Ifg7srpKeyD6_NPT_lMF3xUUsYK4HMARYN_NvbQeBGSg9YX3xWM6WqyxJM7FgZb7zVcNxIW5_Bccv7a9SPM-JcgtyEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eu4youth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/egaliteinternational/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ngo.fda/?__cft__%5b0%5d=AZWIvoX3Dy-m77wPVzfUPqGaCcoFmXT7ThvuhLMU8aquv9gq-wdfrox8IqTrHBdS8hOvFl5mjGKNWKvZCI-Ifg7srpKeyD6_NPT_lMF3xUUsYK4HMARYN_NvbQeBGSg9YX3xWM6WqyxJM7FgZb7zVcNxIW5_Bccv7a9SPM-JcgtyEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eu4youth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/egaliteinternational/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-1583945294993763/?__cft__%5b0%5d=AZVFlMuqMa-5Ax4Iz2VYsZWAmoXLIxBYpLZBEIWNP_etLCBBBLw48vjdunbQrKfxaYPXV2VGECTs5bGBV6IKi0uGzksa6peO54J8rN0y2oX9MhxAi2oYzJxLn6dq4HINqvjtjOjxHlfLHxLOGF1wDzMV_EWu_kn_QBpkdLahjvjEFw&__tn__=kK-R
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➢ Взято участь в освітній події та панельній дискусії - конференції 

Social Navigator 2021 для представленням успішного досвіду та 

обговорення перспектив розвитку екосистеми соціального 

підприємництва в Україні 

➢ Проведено 5 презентацій Програми розвитку СП для слухачів 

Центру «Україна – Норвегія» 

➢ Взято участь у завершені освітньої програми Центру «Україна – 

Норвегія», підготовлено презентації та виступи, виділено кошти 

із бюджету на 10 соціальних підприємців (90 тис.грн)  

➢ підготовлено профільну статтю в національному ЗМІ «Як 

впроваджують "Програму розвитку соціального підприємництва 

у Вінницькій міській територіальній громаді в 2020-2022 році»  

➢ підготовлено профільну статтю в національному ЗМІ «Як 

працюють єдині в Україні інклюзивні теплиці» - стаття в 

«Українська правда» про діючі соціальні підприємства 

Вінниччини  

➢ підготовлено профільну статтю в національному ЗМІ спільно з 

«Інформаційна Вінниччина» про вінницький бізнес з соціальною 

метою 

➢ підготовлено профільну статтю в національному ЗМІ «Як Вінниця 

стає "столицею" України з розвитку соціального підприємництва» 

https://cutt.ly/xmyALKu 

➢ підготовлено концепцію заходів до Міжнародного Форуму СП 

(спільно із ДонНУ) та нагородження 10 кращих соціальних 

підприємців міста 

➢ взято участь у підготовці Ветеранського ярмарку на фонтанній 

площі центрального парку міста (28 червня) 

➢ Вінниця стала першим містом в Україні, що виділило із бюджету 

територіальної громади 90 тисяч гривень на оплату вартості 

навчання 10 слухачів курсу «Норвегія-Україна» 

➢ взято участь в урочистому 10-випуску проєкту «Норвегія – 

Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» 

(Міжнародний центр "Україна-Норвегія" ВНТУ) 

➢ взято участь у відкритті «Джерело надії / Spring of Hope» 

соціального підприємства «Естет-студія «ДЖЕРЕЛО КРАСИ в 

МОНАКО» Монако - салон краси у Вінниці, що надаватиме 

послуги у сфері естетичної краси і частину прибутку 

спрямовуватиме на заходи громадської організації задля 

вирішення проблем жінок, що постраждали від насилля  

➢ підготовлено презентацію та виступ про унікальний кейс успішної 

імплементації локальної Програми розвитку соціального 

підприємництва European Social Economy Summit – 2021 «Social 

https://www.facebook.com/ukrpravda/?__cft__%5b0%5d=AZVpU4SsitvpHfGHIb2PMrrQ8EThxfWE39tb26GheZmxHLTY7KcQu5UBOzEZvxrKJzWKvPqVwDsqzj2OSSs_mrAd6jHIQBe8Uzmmgz5U3CvEXzCRCtkD6olJNHj7Yh7nsWeTZSUa8l1zaa7C_I7PVTkF-HjkRwOrIrxJcPXQKdDc_A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ivin.news.page/?__cft__%5b0%5d=AZVyJQra8_tEGx3ugn7w8u4EhU6bQeCWY1blQerG4FvzCc-DFd7ATbA-6WumaldJKq2sRqQP981sN3Q15PuW0fSWle9sjAybrlUqwXCSPDIe1Q4aJFWWZCxl_STykN2qX8gkDeAOHndU61whFE1sVOKKRf2qlUaZWvpID61JFrDxYQ&__tn__=kK-R
https://cutt.ly/xmyALKu?fbclid=IwAR2wX_KJ8xzgDthY3JyQ51D5jO31owB08EXqT8qrfgjPJEY49Uzy-uSwb7E
https://www.facebook.com/Ukraine.Norway.VNTU/?__cft__%5b0%5d=AZUaHavH-bMWq6MAW8_sv5evB_QedbWYFfhtxCyxt8WFRfSMyK0CRmWOIMI76Fz17hvxIkYdInu597FjpcUBBu1OAnTGj7BrQ1sWhJqtwZv3w1HuS2D4aca2gBgnqYzuES5nv7unHsdsk0TNIB8v1ZGpVzogdGYIARCeZJ1DkT31YQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/djerelo.nadii/?__cft__%5b0%5d=AZWBUeh7O0OeV9hZQ0vjrXrV2XPdLQNjektQcYi5sAu7wKMJBNSPOLa1QpUyWx8ziSHconRcZJ0yfeTUKIeNjNalp3tTYlKHXNcJ79LLLFVffVNR3dVQWWm8Ia_DdfhRHimPAmjsp2WIH6_VB6XEXyhA0mEHxzT17g8eF0YBGM056Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/monako.vn/?__cft__%5b0%5d=AZWBUeh7O0OeV9hZQ0vjrXrV2XPdLQNjektQcYi5sAu7wKMJBNSPOLa1QpUyWx8ziSHconRcZJ0yfeTUKIeNjNalp3tTYlKHXNcJ79LLLFVffVNR3dVQWWm8Ia_DdfhRHimPAmjsp2WIH6_VB6XEXyhA0mEHxzT17g8eF0YBGM056Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sisummit/?__cft__%5b0%5d=AZVtsgByTtmAbSBa2uLumYHDLgly1Zghz9bpv7YmLuJ3ISFHmIWD_0dLw9kRPPe4E2M37EtKx9eXqmqWg62uYVrWQ-Z38n6e4SDn4_fZJ4x5A1b1adbeCxQZPHRn5LwGePV40ALEBqo9dclC7B3wAHEtY9QiqYicomjF3N5HZafUiw&__tn__=kK-R
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Innovation Summit - Соціальне підприємництво: Вінниця» 

https://www.euses2020.eu/. Україна достойно представлена у 

панельній дискусії «Соціальна економіка в країнах Східного 

партнерства - політичні виклики та потенціали співпраці», в якій 

взяли участь високопосадові особи та активісти екосистем 

соціального підприємництва з країн Східного партнерства 

(Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна)  

➢ організовано презентацію та інформаційну сесію у формату 

круглого столу з представниками про проєкт «Лабораторія 

молодіжного соціального підприємництва», який фінансується 

Європейським Союзом («EU4Youth - Розкриття потенціалу 

молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні»)  

➢ підготовлено презентацію та виступ на Міжнародній конференції 

«Best legal practices and support programmes for social entrepreneurs 

in Moldova and Ukraine» (Кращий юридичний досвід і програми 

підтримки соціальних підприємців в Молдові та Україні) 12 

травня, м.Київ (EU neighbours east #EU4Youth Egalite International)  

➢ взято участь у серії засідань Тематичного Фонду «Арсенал 

підтримки» щодо впровадження та організації навчальної 

програми в рамках конкурсу бізнес-ідей «Ти зможеш! Ми 

допоможемо» 

➢ організовано візит на соціальне підприємство Центр ремесел 

"Дунстан" із слухачами Центру «Норвегія – Україна» з метою 

вивчення кращого досвіду  

➢ підготовлено презентацію та взято участь у Програмі вебінарів 

"Social vector" спільно з «Українська Соціальна Академія» задля 

активізації розвитку екосистеми соціального підприємництва  

➢ взято участь  у освітній програмі «KSE Business Education» та 

Zagoriy Foundation для ветеранів АТО/ООС (підготовлено 

презентації, лекції тощо) 

➢ організовано приїзд до Вінниці та низку візитів із ТОП-

експертами України у галуз СП Alina Bocharnikova, Igor Arbatov, 

правозахисника з питань соціальної інтеграції вразливих 

категорій населення Stasys Kaušinis (Литва) 

➢ Проведено 8 зустрічей та надано 8 консультацій майбутнім 

соціальним підприємцям у Міжнародний центр "Україна-

Норвегія" ВНТУ щодо відкриття соціального бізнесу 

➢ сформовано спільний проєкт із ГО «Полум'я надії» задля 

працевлаштування, підтримки, навчання та соціальної адаптації 

бездомних громадян, жінок постраждалих від насилля та інших 

вразливих груп населення (Кар»єрний центр» 

https://www.facebook.com/sisummit/?__cft__%5b0%5d=AZVtsgByTtmAbSBa2uLumYHDLgly1Zghz9bpv7YmLuJ3ISFHmIWD_0dLw9kRPPe4E2M37EtKx9eXqmqWg62uYVrWQ-Z38n6e4SDn4_fZJ4x5A1b1adbeCxQZPHRn5LwGePV40ALEBqo9dclC7B3wAHEtY9QiqYicomjF3N5HZafUiw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/socialbusinessVinnytsia/?__cft__%5b0%5d=AZVtsgByTtmAbSBa2uLumYHDLgly1Zghz9bpv7YmLuJ3ISFHmIWD_0dLw9kRPPe4E2M37EtKx9eXqmqWg62uYVrWQ-Z38n6e4SDn4_fZJ4x5A1b1adbeCxQZPHRn5LwGePV40ALEBqo9dclC7B3wAHEtY9QiqYicomjF3N5HZafUiw&__tn__=kK-R
https://www.euses2020.eu/
https://www.facebook.com/euneighbourseast/?__cft__%5b0%5d=AZUCyHLzGEh2X7rJuGnnEHAWbFZB-Un_KTH7P9VERTAp17Ms7eBcXT6FbURP08l2Cqwn55ibJ-l6yip4wynMlHT6U03jhvmtY3oSz9GCFEpkrcnNQAK5GYjFtIHHIVpMdTFadLzV5V2np7YLUuGUjuuHP0OoJqNNJ2NgVlvvrSOl0g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/egaliteinternational/?__cft__%5b0%5d=AZUCyHLzGEh2X7rJuGnnEHAWbFZB-Un_KTH7P9VERTAp17Ms7eBcXT6FbURP08l2Cqwn55ibJ-l6yip4wynMlHT6U03jhvmtY3oSz9GCFEpkrcnNQAK5GYjFtIHHIVpMdTFadLzV5V2np7YLUuGUjuuHP0OoJqNNJ2NgVlvvrSOl0g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dunstan.ua/?__cft__%5b0%5d=AZU0MFKs0agu4m2wMt9nDr7vLYEUCVMO-E8NaydqHB1MwNjmFQ4d2AReVCN_v3Gy8huLHqYs_sdDg7HMDZQgcVfGwtxJUYq4OkMLpNZB-spuOJpjvsqqBj4e_Eng96LNg5yzZgGINnY2D12wUVBuKMQDX5GKtozotCYnwKY9EUllRw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dunstan.ua/?__cft__%5b0%5d=AZU0MFKs0agu4m2wMt9nDr7vLYEUCVMO-E8NaydqHB1MwNjmFQ4d2AReVCN_v3Gy8huLHqYs_sdDg7HMDZQgcVfGwtxJUYq4OkMLpNZB-spuOJpjvsqqBj4e_Eng96LNg5yzZgGINnY2D12wUVBuKMQDX5GKtozotCYnwKY9EUllRw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UkrSocAcademy/?__cft__%5b0%5d=AZXZkibbL0cQ_dSi168pkJOq9kXeV3uRGRgqtRrTKofKj1JwXxsfGeeAtNO7ayJKQoj_2I1QHeH9JayOvmCQcQQ2Aw1RJPe94iDGcmRuxpHb6zVX_-lTR-JQuh59xl0MaBt2JPVm29k9nqlBii5g53qiCVK4X4KMZO9q6M5sfdfMZQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ksembaua/?__cft__%5b0%5d=AZX64YAV6eBMzzeIWHjfauY-o_RPbLD00k-nQAcrY6L5a8sKPi7h65MiiwNp5FP9162fBN1wV8Aa4uokASPCC7Y2k03nQGU5wIZGs0YnuJIgcO-HPTo-gg9LFkkEkBTCrBFc4LflgLx2HGo1b3O58vOUNemJJP00MFAjVkQ9V2zZ4EexAqZF2ov3IvlfZaqumSqQ7ONARg6LxJFPEdQtTw6-G0SZi03DuYZfoAPP8k0w1g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zagoriyfoundation/?__cft__%5b0%5d=AZX64YAV6eBMzzeIWHjfauY-o_RPbLD00k-nQAcrY6L5a8sKPi7h65MiiwNp5FP9162fBN1wV8Aa4uokASPCC7Y2k03nQGU5wIZGs0YnuJIgcO-HPTo-gg9LFkkEkBTCrBFc4LflgLx2HGo1b3O58vOUNemJJP00MFAjVkQ9V2zZ4EexAqZF2ov3IvlfZaqumSqQ7ONARg6LxJFPEdQtTw6-G0SZi03DuYZfoAPP8k0w1g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eto.alina.bo?__cft__%5b0%5d=AZUnKvwF9OdDIqRH0-cUV8dvpemTIOX_I7Db1IcETnJyl7qWY-nM_b6Znv5reVCHOOt_W_Tg1CNilHAtJHrn1fxUD0TJeWtQTrS2x2OBNoxFcUcEa1ysAINdHY-oP9cE-M37EsqfeVWzGrvvGEvMUu-5HVDCbgqr8XylO0PAYyTwvRAxlAbYlrtUlnvlYli9NiU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Ukraine.Norway.VNTU/?__cft__%5b0%5d=AZUnKvwF9OdDIqRH0-cUV8dvpemTIOX_I7Db1IcETnJyl7qWY-nM_b6Znv5reVCHOOt_W_Tg1CNilHAtJHrn1fxUD0TJeWtQTrS2x2OBNoxFcUcEa1ysAINdHY-oP9cE-M37EsqfeVWzGrvvGEvMUu-5HVDCbgqr8XylO0PAYyTwvRAxlAbYlrtUlnvlYli9NiU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ukraine.Norway.VNTU/?__cft__%5b0%5d=AZUnKvwF9OdDIqRH0-cUV8dvpemTIOX_I7Db1IcETnJyl7qWY-nM_b6Znv5reVCHOOt_W_Tg1CNilHAtJHrn1fxUD0TJeWtQTrS2x2OBNoxFcUcEa1ysAINdHY-oP9cE-M37EsqfeVWzGrvvGEvMUu-5HVDCbgqr8XylO0PAYyTwvRAxlAbYlrtUlnvlYli9NiU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/flameofhopevn/?__cft__%5b0%5d=AZUnKvwF9OdDIqRH0-cUV8dvpemTIOX_I7Db1IcETnJyl7qWY-nM_b6Znv5reVCHOOt_W_Tg1CNilHAtJHrn1fxUD0TJeWtQTrS2x2OBNoxFcUcEa1ysAINdHY-oP9cE-M37EsqfeVWzGrvvGEvMUu-5HVDCbgqr8XylO0PAYyTwvRAxlAbYlrtUlnvlYli9NiU&__tn__=kK-R


4  

  

➢ презентовано досвід розбудови екосистеми Соціальне 

підприємництво: Вінниця та можливості для соціальних 

підприємців в рамках проекту «Joint Organization to Unite Rural 

Networks of Entrepreneurial Youth» («Спільні зусилля з об’єднання 

мереж підприємницької молоді із сільської місцевості»). 

Erasmus+, Агенція регіонального розвитку Вінницької області та 

Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування 

провели дводенний тренінг для ідейної молоді з розбудови 

підприємницького потенціалу та бізнес-освіти  

➢ підписано меморандум із Development center Pangeya Ultima / 

Центр розвитку Пангея Ультіма задля розвитку молодіжного 

соціального підприємництва. ГО "Пангея Ультіма" - унікальна 

організація, діяльність якої спрямована на розвиток молодіжного 

соціального підприємництва, неформальної освіти для молоді із 

залученням англомовних волонтерів-іноземців, інтеграції кращих 

європейських практик задля соціально-економічного зростання 

➢ взято участь у 3-зустрічах з ІГС щодо запровадження соціального 

кафе для дітей з синдромом Дауна 

 

 

2.3. Проєкт  

«Популяризація 

формальної та  

неформальної освіти у 

сфері соціального 

підприємництва»  

Популяризація соціального 

підприємництва серед 

школярів  

 

2021 

 

➢ Зроблено 4 публікації про шкільне СП 

➢ Впроваджується навчання в рамках партнерства із платформою 

School of ME (шкільне СП) 

 

21 травня 2021 року у хабі «Місто змістів» відбувся круглий стіл 

з розвитку підприємницьких навичок в школах, формування соціальної 

відповідальності та сприяння розвитку місцевої громади. Презентувано  

проєкт «Зелений стартап у шкільній̆ громаді», який реалізується ГО 

«Освітній простір 2.0» в межах проєкту «Заснування соціальних 

шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України 

для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-

Франківській, Житомирській і Донецькій областях», що виконується 

Фондом Східна Європа та Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland за 

фінансової підтримки German Federal Ministry for Economic Cooperation 

and Development (BMZ). В рамках цього проєкту планується заснувати 

соціальне шкільне підприємство на базі  КЗ «Стадницька гімназія 

Вінницького району Вінницької області». 20 учнів та 10 вчителів 

Стадницької гімназії пройдуть навчання з соціального шкільного 

підприємництва. Команда учнів розробить бізнес-модель соціального 

шкільного підприємства та створить мінімальні життєздатні продукти. 

Для забезпечення роботи учнівського стартапу буде закуплено 

відповідне обладнання та матеріали.               

Бюджет ВМ  

ОТГ, інші джерела 

фінансування  

https://www.facebook.com/socialbusinessVinnytsia/?__cft__%5b0%5d=AZXa7dazz_WdSyp1HZkM9LounP-Wm-KdifOjm83-Y4OoefAQYeqri_ui1t4_yzhCA31X_LXu6SMumTtxX3RC1kTN9zLJ5NZclvOlRwM9e2WwTndhHnewDHU5rUQkp4qtCfDUdp-u9Pnuwg9W9agFoBtqrKLRb9Ulv_pvaj9QOp5aNw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/socialbusinessVinnytsia/?__cft__%5b0%5d=AZXa7dazz_WdSyp1HZkM9LounP-Wm-KdifOjm83-Y4OoefAQYeqri_ui1t4_yzhCA31X_LXu6SMumTtxX3RC1kTN9zLJ5NZclvOlRwM9e2WwTndhHnewDHU5rUQkp4qtCfDUdp-u9Pnuwg9W9agFoBtqrKLRb9Ulv_pvaj9QOp5aNw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/?__cft__%5b0%5d=AZXa7dazz_WdSyp1HZkM9LounP-Wm-KdifOjm83-Y4OoefAQYeqri_ui1t4_yzhCA31X_LXu6SMumTtxX3RC1kTN9zLJ5NZclvOlRwM9e2WwTndhHnewDHU5rUQkp4qtCfDUdp-u9Pnuwg9W9agFoBtqrKLRb9Ulv_pvaj9QOp5aNw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agenciia.vinnytsia/?__cft__%5b0%5d=AZXa7dazz_WdSyp1HZkM9LounP-Wm-KdifOjm83-Y4OoefAQYeqri_ui1t4_yzhCA31X_LXu6SMumTtxX3RC1kTN9zLJ5NZclvOlRwM9e2WwTndhHnewDHU5rUQkp4qtCfDUdp-u9Pnuwg9W9agFoBtqrKLRb9Ulv_pvaj9QOp5aNw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/voaoms1/?__cft__%5b0%5d=AZXa7dazz_WdSyp1HZkM9LounP-Wm-KdifOjm83-Y4OoefAQYeqri_ui1t4_yzhCA31X_LXu6SMumTtxX3RC1kTN9zLJ5NZclvOlRwM9e2WwTndhHnewDHU5rUQkp4qtCfDUdp-u9Pnuwg9W9agFoBtqrKLRb9Ulv_pvaj9QOp5aNw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pangeyaultima/?__cft__%5b0%5d=AZVb3kK9tdVOQKLw4knVrxjr5HlpTupg1nTGm2-mckRyrlm9TssXniNLY9YnIXb5nvstfxCqImtFmOyyiZJvzVBtUS8iCftvXPv1Us55_YoqKq6B8lqbNpqQlkFWoWHa8c8nZf15tIKyk7OuqASwRDuF5u-Vf2J4t-OIqrNqJqFlCA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pangeyaultima/?__cft__%5b0%5d=AZVb3kK9tdVOQKLw4knVrxjr5HlpTupg1nTGm2-mckRyrlm9TssXniNLY9YnIXb5nvstfxCqImtFmOyyiZJvzVBtUS8iCftvXPv1Us55_YoqKq6B8lqbNpqQlkFWoWHa8c8nZf15tIKyk7OuqASwRDuF5u-Vf2J4t-OIqrNqJqFlCA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/socialbusinessVinnytsia/?__cft__%5b0%5d=AZVb3kK9tdVOQKLw4knVrxjr5HlpTupg1nTGm2-mckRyrlm9TssXniNLY9YnIXb5nvstfxCqImtFmOyyiZJvzVBtUS8iCftvXPv1Us55_YoqKq6B8lqbNpqQlkFWoWHa8c8nZf15tIKyk7OuqASwRDuF5u-Vf2J4t-OIqrNqJqFlCA&__tn__=kK-R
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Ціль 4. Розвиток бізнес-навичок та підтримка розвитку соціального бізнесу 

 

 

4.1. Проєкт «Експрес-

доступ до знань» 

Проведення консультаційних 

заходів у форматі «Швидкі 

зустрічі» між соціальними 

підприємцями та 

консультантами 

2021 

➢ підготовлено і проведено 6 ефірыв з серії освітніх онлайн-заходів 

«Вінниця-місто ідей. Соціальне підприємництво»: 

- екологічне підприємництво  

- ветеранський бізнес говоримо  

- соціальне інвестування 

- інклюзивне підприємництво 

- соціальне шкільне підприємництво 

 

Інші джерела 

фінансування 

 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 

➢ Проведено 4 онлайн-заходи «Експертна допомога ONLINE» - 

надано 8 годин онлайн-консультацій для нових та діючих 

соціальних підприємців у Вінниці 

 

Бюджет ВМ  

ОТГ, інші джерела 

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 

➢ 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 

 

 


