
 
 

 

 

Програма регіонального форуму інститутів громадянського 

суспільства ГРАНТуємо зміни 6.0. 

“Життя громад в епоху online” 

 

Дата та час: 05.11.2020 з 10.00 до 13.00 год. 

      06.11.2020 з 10.00 до 14.00 год. 

Форма проведення: онлайн 

 

День 1 
(05.11.2020) 

  

10.00-10.10 
 

Відкриття 
представлення програми 
Форуму 

Вікторія Феофілова  
Олександр Курявий  
(модератори Форуму) 

10.10-10.15 Вітальне слово Черкаська ОДА 

10.15-10.25 Що втрачає громада, 
коли її влада не 
онлайн? 

Любов Ропало - 
директорка Черкаської 
агенції регіонального 
розвитку 

10.25-10.35 
 

Як будувати взаємодію 

з людьми і керувати 

командою в digital-

середовищі чи онлайн? 

 

Катерина Cтепанушко -  
проектний коуч, бізнес-
тренерка, керівниця 
консалтингової агенції 
INFLOW business 
consulting,  офіцер клубу 
Черкаси  Ротарі-
Інтернейшнл 

10.35-10.45 Бізнес онлайн: виклики, 

переваги, нові 

можливості. 

Ольга Касьянова - 
засновниця KasyaNova 
Event 

10.45-10.55 Сучасні можливості 
дистанційної освіти в 
громадському секторі 

Наталія Кертичак -  
координаторка проектів 
Фонду “Освіта для 

https://www.facebook.com/kasyanova.event/
https://www.facebook.com/kasyanova.event/


 
 

 

 

Польщі. демократії” (Варшава)  

10.55-11.05 Як правильно 
організувати онлайн 
навчання дітей? 

Неля Лавріненко - 
членкиня Спілки 
української молоді (СУМ) 
та директорка Приватної 
школи “МудрАнгелики” (м. 
Чернігів) 

11.05-11.15 Психологічний комфорт 
в епоху онлайн. 

Анна Харченко – 
приватна психологиня, 
гештальт-терапевтка 

11.15-11.25 Успішний працівник 
органу місцевого 
самоврядування - хто 
він? (тайм менеджмент 
та проектний підхід з 
використанням онлайн 
інструментів) 

Сергій Даниленко - 
заступник директора 
Департаменту 
регіонального розвитку 
Черкаської ОДА 

11.25-11.35 Перерва  

11.35-12.50 Ярмарок громадських 
ініціатив 

Учасники 
представляють свої 
організації/проекти 

12.50-13.00 Підведення підсумків 
першого дня Форуму, 
старт голосування за 
учасників ярмарку 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вікторія Феофілова  
Олександр Курявий  



 
 

 

 

День 2 
(06.11.2020) 

  

10.00-10.05 
 

Відкриття 
представлення програми 
другого дня Форуму 

Вікторія Феофілова  
Олександр Курявий 

10.05-10.50 Вебінар “Сучасні 
цифрові інструменти в 
громадах” 

Вадим Бортник - 
директор Директорату 
регіональної цифровізації 
Міністерства цифрової 
трансформації України  

10.50-11.35 Вебінар “25 вигод, які 
отримує громада та 
громадськість від 
активних соцмереж” 

Ірина Семенова - 
засновниця PR-агенції 
SEMENOVA-media 

11.35-11.45 Перерва  

11.45-12.30 Вебінар “Стратегічний 
розвиток громад в час 
пандемії” 

Олександра Скиба – 
керівниця всеукраїнської 
громадської організації 
“Інститут “Республіка”, 
керівниця проекту “Активна 
громада” 

12.30-13.15 Вебінар “Як підготувати 
ефективний онлайн 
захід” 

Наталка Трамбовецька - 
фасилітаторка онлайн 
форматів ГО “Інша освіта” 

13.15-13.25 Перерва  

13.25-13.50 Оголошення 
переможців Ярмарку 
громадських ініціатив 

Вікторія Феофілова  
Олександр Курявий 
 

13.50-14.00 Підбиття підсумків 
Форуму 

Вікторія Феофілова  
Олександр Курявий 
 

 

https://www.facebook.com/semenovapiar/

