ВСТУПНЕ СЛОВО:
Місія Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» –
сприяння реформам у системі освіти України в
напрямі особистісно зорієнтованої, інклюзивної
освіти для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, в першу чергу для дітей
з особливими потребами, дітей з інших соціально вразливих груп, з активним залученням сімей
і місцевих громад до освітнього процесу.

У 2017 році виконання місії організації стало
по-справжньому відчутним, оскільки відбувалося на тлі реформених змін, започаткованих Міністерством освіти і науки України і
підтриманих освітянською спільнотою – прийняття нового Закону України «Про освіту»,
затвердження Концепції Нової української
школи, запровадження проекту Державного
стандарту початкової освіти та ін.
ВФ «Крок за кроком» не міг залишитися осторонь цих визначних змін. Завдяки підтримці
донорських організацій Фондом було розроблено і проведено тренінг для тренерів, які
упродовж липня-серпня 2017 року підготували 200 вчителів перших класів і 100 заступників директорів пілотних закладів освіти до
роботи за новим Державним стандартом
початкової освіти; здійснювався постійний
методичний супровід обласних координаторів – представників обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти; підготовлено
і видано навчально-методичний посібник
«Нова українська школа: порадник для вчителя» тощо.

Окрім участі у процесі реформування освіти
України, працівники Фонду шукали можливості для пошуку та реалізації інноваційних
ідей, адже інноваційність – один із важливих
напрямів діяльності організації. Впевнені, що
проекти, з якими можна ознайомитися у цьому звіті, принесли багато інноваційних ідей,
які успішно впроваджуються у закладах дошкільної і загальної середньої освіти.
Іншим важливим досягненням 2017 року став
процес стратегічного планування організації,
який розпочався вдумливим аналізом сильних і слабких сторін Фонду, а також тих змін,
що відбуваються в сучасному контексті. Віримо, що нова стратегія Фонду, яка з’явилася у
2017 році, посилить організаційні спроможності організації ще більше, і дасть можливість досягнути нових успішних результатів.
Звичайно, що без підтримки донорів, партнерів, учасників освітніх проектів Фонду, результати були б не такими успішними, тому
ми дякуємо усім, з ким ми працювали у 2017
році, за підтримку, розуміння, ентузіазм і готовність змінювати нашу освіту на краще!
Наталя Софій
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»,
директор
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ПРОЕКТИ ФОНДУ,
РЕАЛІЗОВАНІ У 2017 РОЦІ
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ
У 2017 році Всеукраїнський фонд «Крок за
кроком» активно працював над сприянням
розробленню та запровадженню проекту нового Державного стандарту початкової освіти. Ця діяльність була підтримана приватним
фондом «Портікус» (Австрія) і передбачала
наступні напрями:
• Проведення дослідження вчительських
компетентностей за міжнародною методикою TALIS.
• Проведення двох моніторингових дослід
жень з питань якості навчальних досягнень учнів початкових класів відповідно
до міжнародних методик PIRLS і TIMSS.
• Розроблення Концепції безперервної педагогічної освіти.
• Розроблення професійних стандартів для
вчителів початкових класів.
• Розробка і пілотування інструментів сертифікації педагогів.
У процесі реалізації проекту відбулися зміни,
зумовлені існуючими пріоритетами, пов’язаними з необхідністю апробації проекту
Державного стандарту початкової освіти, що
окреслили нові напрями діяльності, а саме:
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД «КРОК ЗА КРОКОМ»

підготовку тренерів та підготовку вчителів
пілотних класів, розроблення і видання навчально-методичного забезпечення.
Основними результатами проекту стали такі:
Проведення дослідження вчительських компетентностей за міжнародною методикою
TALIS. Як і було заплановано, у дослідженні
взяли участь 3600 вчителів і 201 керівник закладів загальної середньої освіти. Анотація
і повний звіт за результатами дослідження
були представлені під час проведення Круглого столу «Українські вчителі у дослідженні за міжнародною методикою TALIS», який
проходив в рамках третьої Міжнародного
Конгресу Асоціації соціологів у Харкові (12-13
жовтня); під час проведення Круглого столу
за участі Міністерства освіти і науки у Києві
(31 січня 2018р.). Ознайомитися із звітом за
результатами дослідження можна на сайтах
організацій ВФ «Крок за кроком» та Української асоціації дослідників освіти.
Розроблення тренінгу для тренерів з питань
роботи за новим Державним стандартом
початкової освіти в рамках Концепції Нова

українська школа, який був проведений у
липні 2017 року. Тренінг був розроблений ВФ
«Крок за кроком» спільно з Інститутом педагогіки НАПН України та навчально-виховним
комплексом «Новопечерська школа». В результаті тренінгу було підготовлено 70 тренерів, які провели навчання для 200 вчителів
пілотних перших класів та 100 заступників
директорів з навчальної роботи в Україні.
Іншим важливим результатом проекту стало
написання і видання навчально-методичного
посібника «Нова українська школа: порадник
для вчителя» як продовження тем, що розглядалися під час тренінгу для тренерів. Видання було схвалено ДНУ «Інститут модернізації

змісту освіти» для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, які працюють в
межах дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (лист №21.1/12-р-677
від 20.09.2017р.).
У процесі реалізації проекту було налагоджено співпрацю з організацією Культур-Контакт
(Австрія), що дало змогу провести дводенну
конференцію у Києві (24-25 жовтня), мета якої
була обговорити проміжні результати процесу апробації проекту Державного стандарту
початкової освіти та обговорити подальші
шляхи його впровадження. У конференції
взяло участь 300 педагогів-представників пілотних шкіл, 60 тренерів – представників 25ти обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти та інші освітяни.
Також у рамках проекту було започатковане
моніторингове дослідження, а саме: розроблено опитувальники для вчителів пілотних
класів, керівників пілотних закладів освіти,
тренерів, а також батьків дітей, які навчаються у пілотних класах. Моніторингове дослідження було розроблено спільно з Інститутом освітньої аналітики Міністерства освіти і
науки України.
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Проект у цифрах і не тільки:
• Розроблено і проведено тренінг для тренерів, в рамках якого підготовлено 70
тренерів для навчання вчителів працювати за новим Державним стандартом
початкової освіти.
• Проведено навчання педагогів 100-та пілотних шкіл до роботи за новим Державним
стандартом початкової освіти (200 вчителів початкових класів і 100 заступників директорів закладів загальної середньої освіти).
• Розроблено і видано навчально-методичний посібник «Нова українська школа:
порадник для вчителя». Посібник поширено серед 100 пілотних шкіл.
• Проведено дослідження вчительських компетентностей за міжнародною методикою TALIS, в якому взяли участь 3600 вчителів і 201 керівник закладів загальної
середньої освіти.
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ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
У 2017 році Всеукраїнський фонд «Крок
за кроком» розпочав реалізацію проекту
«Школа як осередок розвитку громади»,
метою якого є підвищення потенціалу загальноосвітніх навчальних закладів із метою забезпечення якісної інклюзивної освіти з активним залученням громад у рамках
поточних процесів реформування, зокрема, оптимізації шкільної мережі та розвитку підприємництва.
Проект впроваджуватиметься Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта
впродовж 2017-2019 рр. на базі 8-ти загальноосвітніх навчальних закладів Київської,
Івано-Франківської, Полтавської та Тернопільської областей.
Проект спрямований на досягнення двох
головних цілей, які були визначені в результаті аналізу попередніх проектів в рамках програми «Школа як осередок розвитку громади», що були реалізовані протягом
останніх десяти років, а також з урахуванням сучасних змін у напрямі децентралізації управління:
• Розроблення та презентація Індексу Інс
титуційної Спроможності як інструменту оцінювання та розвитку навчального
закладу.

• Представлення підприємництва як однієї
з найважливіших компетентностей, яка
може бути включена в шкільну програму
та позакласні заходи (шляхом створення
шкільних клубів підприємництва).
Індекс інституційної спроможності
закладу освіти
Упродовж 2017 року авторським колективом у складі Боярчук О.І., Ворон М.В.,
Даниленко Л.І., Касіян Л.С., Королюк С.В.,
Панченко А.Г., Софій Н.З., Шевчук Л.Ф. та
Юрійчука І.Я. було розроблено «Індекс
інституційної спроможності закладу
освіти» - новий механізм оцінювання та
самооцінювання загальноосвітніх навчальних закладів на основі Міжнародних
стандартів якості діяльності громадсько-активної школи, Індексу інклюзії та матеріалів
Програми «Демократична школа».
Індекс інституційної спроможності (ІІС)
закладу освіти, зокрема ІІС закладу середньої освіти (ЗСО), визначається шляхом аналізу експертних оцінок та результатів опитування за 55 індикаторами та 325 питаннями для обговорення, згрупованими авторами у чотири сфери – «Лідерство», «Освітнє
середовище», «Партнерство», «Професійний розвиток педагогічних працівників»,
які характеризують стан управління заклаРІЧНИЙ ЗВІТ 2017

дом ЗСО для сталого розвитку, тобто для
дотримання в закладі ЗСО вимог правових,
етичних та соціальних зобов’язань, спрямованих на задоволення потреб загальної
середньої освіти. Пропонується визначати ІІС закладу ЗСО щорічно наприкінці навчального року для розробки стратегічного
плану роботи шляхом самооцінювання або
громадського оцінювання зовнішніми експертними організаціями, акредитованими
в установленому порядку. За результатами
проведення самооцінювання та/або громадського оцінювання діяльності закладу
ЗСО з метою визначення його ІІС надаються висновки про якість освітньої діяльності
закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, рекомендації щодо
вдосконалення діяльності закладу освіти.
На підтримку розробленого інструменту
ІІС було також розроблено практичний посібник «Індекс інституційної спроможності
закладу освіти», який містить: сутність та
структуру інституційної спроможності закладу загальної середньої освіти; основних
сфер діяльності закладу ЗСО, які забезпечують дотримання учасниками освітнього
процесу вимог правових, етичних та соціальних зобов’язань, спрямованих на задоволення потреб загальної середньої освіти;
методику визначення індексу інституційної
спроможності закладу ЗСО як кількісно-якісного показника його сталого розвитку;
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рекомендації з оцінювання та розвитку закладу ЗСО, розроблені у рамках реалізації
Проекту «Школа як осередок розвитку громади» ВФ «Крок за кроком», призначені
для органів управління освітою, директорів та заступників директорів закладів ЗСО,
науковців, зовнішніх експертних організацій, акредитованих державними органами
управління освітою в регіонах, зокрема,
громадських фахових об’єднань та інших
юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої
діяльності закладів освіти (окрім закладів
вищої освіти).
На початку 2018 року планується проведення навчально-практичного тренінгу для пілотних шкіл з використання ІІС, пілотування ІІС на базі восьми навчальних закладів –
учасників проекту, представлення необхідних змін, які базуватимуться на результатах
пілотування, створення навчальними закладами планів розвитку за результатами
проведеного самооцінювання, реалізація
навчальними закладами планів розвитку, а
також розроблення необхідних нормативних документів із метою представлення та
включення ІІС в систему освіти, створення
системи для розвитку школи на основі моніторингу та самооцінювання, а також на
основі планів трансформації школи.

Створення шкільних клубів
підприємництва

ність», розвиток яких є засадами оновленого змісту освіти в навчальному закладі;
• підготувати ініціативні групи педагогічних
працівників до розроблення планів роботи клубів та соціально орієнтованих проектів для реалізації у ШКП;
• обмінятися досвідом розробки та реалізації у шкільній практиці навчальних матеріалів для підтримки професійної активності і розвитку підприємницьких відносин;

Із метою запровадження підприємницької
компетентності в рамках шкільної програми, позакласної роботи та житті місцевих
громад за допомогою проектного підходу
з 03 по 05 грудня 2017 року було проведено тренінг для пілотних шкіл зі створення
шкільних клубів підприємництва, метою
якого було ознайомлення з підприємництвом як однією з найважливіших компетентностей, яка може формуватися у шкільних клубах; представлення мети та завдань
шкільного клубу підприємництва; розроблення матеріалів для організації шкільного клубу соціального підприємництва, а
також презентація моделі шкільного клубу
соціального підприємництва. Цілі заходу:

• ознайомитися із зразками та розробити
власні пакети установчих документів, необхідних для створення шкільного клубу
підприємництва;

• показати перспективи роботи шкільного
клубу підприємництва для реалізації наскрізної лінії «підприємництво та фінансова грамотність», а також життєвої компетентності «підприємливість та ініціатив-

ШКП – це громадське об’єднання школярів і педагогів, що своєю місією вважає
розвиток рис підприємливої людини. Це
«платформа» \ середовище на базі школи,
в якій приходять діти добровільно і розви-

• презентувати основні засади формування
фінансової грамотності учнів;
• розкрити поняття підприємницької культури;
• розробити зразки проектів для реалізації завдань проекту «Школа як осередок
розвитку громади».
Що таке
Шкільний клуб підприємництва?
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вають риси підприємливої людини в себе,
в своїх друзів, притягують до себе громаду.
Це структура, яка не тільки заробляє гроші,
але й формує компетентності учнів. Принципи, за якими об’єднуються діти у клуби:
добровільне членство, вільний вихід з клубу, принцип тематичного самовизначення,
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самоуправління і самоосвіта (в клубі немає
вчителя, натомість є куратор/керівник/
модератор клубу – він не є авторитетом,
діяльність відбувається на рівних), динамічність складу, співпраця та координація
позакласних заходів для кожного вчителя-предметника.

Проект у цифрах і не тільки:
• Модель громадсько-активної школи
була поширена на 8 нових загальноосвітніх навчальних закладів.
• 4 меморандуми про співпрацю були
підписані з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти та
8 меморандумів – на рівні районних
управлінь/відділів освіти та загальноосвітніх навчальних закладів.
• Проведено один тренінг для 8 пілотних
шкіл зі створення шкільних клубів підприємництва.

• Створено 8 шкільних клубів підприємництва.
• Розпочато розроблення навчальними
закладами 8 проектів, що базуватимуться на підприємництві.
• Розроблено «Індекс інституційної спроможності закладу освіти» – новий механізм оцінювання та самооцінювання
загальноосвітніх навчальних закладів.
• Розроблено практичний посібник «Індекс інституційної спроможності закладу освіти».
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Просування громадянської освіти в початковій школі
в контексті нових державних стандартів
Проект «Просування громадянської освіти
в початковій школі в контексті нових державних стандартів» впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» в
рамках Програми сприяння громадській
активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в
Україні впродовж вересня 2017 р. – липня
2018 р.
Концепція Нової Української Школи, затверд
жена урядом України у грудні 2016 року, визначила основні напрями реформ в освітній
сфері до 2029 року. Концепція передбачає
створення і запровадження у вересні 2018р.
нових освітніх стандартів початкової загальної освіти, що базуються на компетентнісному підході. Ключові компетентності, в свою
чергу, передбачають формування соціальної і громадянської компетентності. Іншою
характеристикою нових освітніх стандартів є
інтегрований підхід до організації освітнього
процесу, особливо у початковій школі.
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Тому проект спрямовано на розроблення нав
чально-методичних матеріалів для педагогів, батьків та учнів перших класів з формування громадянської компетентності.
Упродовж жовтня-грудня 2017 року відбулися наступні заходи:
Аналіз (моніторинг) існуючих ресурсів з
питань громадянської освіти для початкової школи
Аналіз існуючих ресурсів для учнів початкової школи та вчителів було здійснено з
метою залучення інноваційних практик у
сфері громадянської освіти, визначення
ключових змістових ліній для розроблення проектних матеріалів у відповідності до
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Результатом цього
етапу став узгоджений зміст, формат та дизайн навчальних матеріалів для учнів, педагогів та батьків.

• Розроблення навчально-методичних
матеріалів для педагогів, батьків та
учнів перших класів з формування
громадянської компетентності.
Розроблені навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших
класів є:
• керівництвом для педагогів щодо навчальних видів діяльності для учнів перших класів під час освітнього процесу та
одночасно матеріалами, які можуть використовувати батьки для глибшого розуміння теми, надання допомоги дітям
у її засвоєні;
• матеріалами для учнів перших класів,
представленими через практичні вправи, інформаційні повідомлення, дискусійні та дослідницькі питання, матеріали для читання, завдання для роботи в
групах, самостійної роботи;

• завданнями, через які дитина може залучити батьків до спільної роботи, обговорення, розробки проектів тощо.
Розроблені навчально-методичні матеріали для педагогів, батьків та учнів перших
класів з формування громадянської компетентності є доповненням до 34 модельних
тижнів. Навчально-методичні матеріали
будуть затверджені як додаткові матеріали до існуючих Модельних навчальних
програм (Модельних навчальних тижнів)
для першого класу як ресурс з конструювання освітнього процесу для розвитку
громадянської компетентності учнів першого класу Нової української школи.
Очікується, що у 2018-2019 навчальному
році 22000 вчителів перших класів зможуть використовувати навчальні матеріали з питань формування громадянської
компетентності.
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Забезпечення якісної освіти для ромських дітей
у дошкільних навчальних закладах і початкових класах

Проект «Забезпечення якісної освіти для ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і початкових класах» спрямовано на вирішення проблеми охоплення якісною освітою
ромських дітей в цілому і, зокрема, дітей дош
кільного (3-5 років) і молодшого шкільного
віку (6-10 років), а також створення підтримуючого навчального середовища, яке забезпечувало б успішність ромських дітей та сприяло розвитку їхньої мотивації до подальшого
навчання.

Саме тому метою проекту є створення моделей забезпечення якісної інклюзивної освіти
для ромських дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на базі дошкільних нав
чальних закладів і початкових шкіл, а також
забезпечення їхньої життєздатності через діяльність ромських громадських партнерських
організацій.

Проект також сприяє вирішенню освітніх питань, визначених Розпорядженням Кабінету
Міністрів України «План заходів щодо
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реалізації «Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної
меншини на період до 2020 року», та підтримується місцевою владою (департаментами/
управляннями освіти, місцевими органами
виконавчої влади).

Проект «Забезпечення якісної освіти для
ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і початкових класах» розпочав свою
діяльність у 2016 році на базі 4-ох початкових
шкіл і 4-ох дитячих садків у Закарпатській та
Одеській областях за підтримки Ромської
програмної ініціативи Міжнародного фонду
«Відродження» та триватиме до 2018 році.

• створення умов у пілотних навчальних
закладах впроваджувати ефективні
освітні практики роботи з ромськими
дітьми в умовах інтегрованого навчального середовища;
• впровадження практики ромських асистентів педагогів у проектних навальних
закладах;
• надання наставницької підтримки для
команд проектних навчальних закладів
працювати із ромськими дітьми в умовах
інтегрованого середовища;
• наставницьку підтримку для інструкторів Центрів для батьків роботі за програмами «Впевнене батьківство» та «Готуємось до школи;
• забезпечення діяльності Центрів підтримки ромських батьків;
• проведення занять із батьками за програмами «Впевнене батьківство» та «Готуємось до школи»;
• забезпечення міжвідомчої співпраці для
вирішення нагальних і стратегічних питань, пов’язаних з освітою ромських дітей.

Впродовж 2017 року діяльність проекту було
направлено на:
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Проект у цифрах і не тільки:
• Здійснено закупівлю дидактичних та ігрових матеріалів, витратних матеріалів, канцтоварів для організації робочих зустрічей команди закладу із батьками, роботи шкільних
лідерських команд для планування та обговорення реалізації проекту, проведення семінарів для педагогів дошкільних навчальних закладів та початкових класів, зустрічей з
батьками, матеріалів для роботи у класах.
• Здійснено закупівлю канцтоварів, витратних матеріалів, продуктів харчування для організації та проведення занять із батьками на базі Центрів для батьків.
• 8 ромських асистентів пройшли навчання та працювали у проектних закладах освіти з 1
вересня 2017 року.
• Учасники проекту ознайомилися з досвідом запровадження практики ромського асистента педагога в інтегрованому середовищі у Словаччині.
• Підготовлено і працюють в інтегрованому середовищі 16 вчителів початкових класів, 24
вихователі. До лідерських команд закладів освіти залучено 8 керівників закладів освіти,
8 заступників, 8 психологів. Навчальною програмою також охоплено 14 вчителів базової
школи, які працюватимуть з учнями пілотних класів проекту у 2018–2019 навчальному
році.
• Здійснено 12 наставницьких візитів до пілотних навчальних закладів. Наставницька допомога закладам освіти надавалась силами консультантів проекту, керівника та координатора проекту.
• Заходи для батьків проводяться на базі 4-х Центрів для батьків: на базі Громадської організації Товариство ромів Закарпаття «Рома»; Закарпатського обласного товариства ромів «Романі
Чгіб», Закарпатського обласного благодійного фонду «Благо»; Петровірівського НВК.
• Загалом для батьків було проведено понад 100 зустрічей /занять із батьками на базі Центрів.
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Створення міжнародної мережі фахівців, які працюють
з ромськими дітьми – Roma Early Years Network (REYN)
Один із шляхів покращення умов для здобуття освіти ромськими дітьми є підвищення професійного розвитку фахівців, які з
ними працюють, а також підвищення рівня
комунікації між ними. Саме з цією метою за
ініціативи Міжнародної асоціації «Крок за
кроком» і за підтримки Фонду Відкритого Суспільства (ініціатива Копачі Рома програми
«Раннє дитинство») була створена міжнародна мережа фахівців, які працюють з ромськими дітьми – Roma Early Years Network
(REYN). Члени мережі отримують можливість скористатися різними ресурсами з підвищення рівня їхньої поінформованості та
компетентності щодо кращих міжнародних
практик в освіті ромських дітей – навчальні поїздки, веб-ресурси тощо. Починаючи
з 2013 р., подібні мережі почали створюватися на національному рівні – це суттєво
підвищувало ефективність спілкування між
членами мережі та обстоювання прав ромських дітей. У 2016 році Україна створила національну мережу REYN-Україна.
Основна мета мережі – підвищення спроможності фахівців, а також ромських батьків, у роботі з ромськими дітьми віком від народження до 10 років, обстоюванні їхнього права на
якісну освіту, що забезпечить кращу поінформованість і координацію дій між громадськими та державними організаціями для забез-

печення якісної освіти для ромських дітей.
Мережа об’єднала більше 150 людей, які відкриті до спілкування, мають спільне бачення
цілей та заходів мережі. Серед таких людей –
ромські батьки, активісти, представники неурядових організацій, представники органів
місцевої влади, вчителі та вихователі освітніх закладів. Мережа продовжує долучати
фахівців, які працюють з ромськими дітьми.
Своїми інформаційними постерами та буклетами ми привертаємо увагу ромських батьків
до питань освіти їхніх дітей та можливостей
для їхнього розвитку. Серед інших досягнень
є, безумовно, налагоджена комунікація між
різними регіонами України та спільний пошук кращих ініціатив та практик щодо якісної
освіти для ромських дітей. Фахівці з різних
населених пунктів України контактують з координатором для того, щоб приєднатися до
мережі та отримати інформаційні та методичні ресурси для подальшої роботи.
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Основними результатами проекту
у 2017 році стали наступні:
• Створення координаційної ради (надалі
дорадча група) проекту кількістю 8 осіб
(8 осіб, з них 2 чоловіків та 6 жінок).
• Розроблення проекту стратегії розвитку
REYN в Україні на 2017-2019 рр. Стратегія розвитку REYN в Україні розміщена
для ознайомлення та обговорення на
сайті ВФ «Крок за кроком», сайті «Освіта
ромських дітей» та на сторінках соціальних мереж.
• Виданий буклет і постер з інформацією
про мережу REYN-Україна.
• Проведення аналізу потреб членів мережі (на основі отриманих 64 анкет
розроблено 1 аналітичний документ).
• Проведення майстер-класів за методикою психолого-педагогічного підходу
«Ляльки з особистими історіями» в 5 містах України.
• Проведено першу конференцію членів
національної мережі REYN-Україна за
участі представників національних REYN
країн Словаччина, Сербія та міжнародної REYN.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД «КРОК ЗА КРОКОМ»

Проект у цифрах і не тільки:
• Мережа об’єднує 167 членів-представників 10 областей України - як фізичних осіб, так і організацій.
• Приблизно 89% членів мережі щомісячно отримують інформаційний бюлетень, брошури та
інші видання та публікації.
• Майже 100 осіб є підписниками сторінки соціальної мережі Facebook, таким чином, маючи
доступ до останніх новин, подій, заходів та оновлень.
• Проведено 2 засідання Дорадчої групи.
• Проведено 4 відео-конференції від координаторів та представників національних REYN Сербії, Хорватії та Словаччини з метою глибшого досвіду встановлення та функціонування цих
мереж в європейських країнах.
• Проведено оцінювання потреб членів мережі. Оброблено 64 анкети. Створено 1 аналітичний
документ. Отримані дані свідчать про необхідність: 1) професійної підтримки та обміну досвідом, інформацією та практиками, 2) професійного розвитку та 3) ознайомлення із кращими
освітніми підходами.
• Проведення 3 зустрічей з представниками зацікавлених осіб щодо обговорення розробленої
стратегії (в обговоренні взяли участь 13 жінок, 4 чоловіка).
• Учасники проекту ознайомилися з досвідом запровадження практики ромського асистента
педагога в інтегрованому середовищі у Словаччині та Сербії.
• 7 членів мережі приєднатися до 2-денного тренінгу для підготовки оцінювачів за методикою IDELA.
• Створено сторінку у соціальній мережі Facebook та окремий розділ на веб-сторінці ВФ «Крок
за кроком». За допомогою таких медіа-ресурсів розповсюджуються інформаційні оновлення, оголошення, новини, інформація щодо можливостей участі у професійних заходах.
• У реалізації цього проекту беруть участь представники партнерських організацій, а саме: ГО
Товариство циган Закарпаття «Рома» (м. Ужгород), Закарпатського обласного товариства ромів «Романі Чгіб» (м. Ужгород), ГО «Рука допомоги» (м. Ужгород), Закарпатського обласного
фонду «Благо» (м.Ужгород), БФ «Планета добрих людей» (м. Одеса), Черкаської обласної ГО
«Романі рота» (м. Золотоноша), Волинської обласної громадська організація «Терне Рома»
(м. Луцьк), а також навчальних закладів у м. Ужгород, Мукачево, Одеса (дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади, обласні Інститути післядипломної педагогічної освіти).
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Протягом 2017 звітного року було отримано фінансування на реалізацію проектної діяльності від 8 донорів, зокрема:
0%

3%

12 %

Міжнародний фонд "Відродження" (4 022 00 грн.)

21%

Фонд Чарльза Стюарта Мотта (2 094 900 грн.)
Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ (3 096 100 грн.)

2%

Інститут Відкритого Суспільства (1 866 720 грн.)
11%

ПОРТІКУС (4 784 600 грн.)
Інститут досліджень, Вашингтон (278 790 грн.)

25 %

USAID (PACT) (2 370 900 грн.)
16 %
10 %

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД «КРОК ЗА КРОКОМ»

УФСІ (4 200 грн.)
Інші (578 200 грн.)

Основна частина грантових коштів була витрачена на проведення конференцій, семінарів та
робочих зустрічей. Також було здійснено видання буклетів проектів, тренінгових модулей,
методичних матеріалів, посібників у межах кожного проекту, який реалізовувався протягом
року. Також отримане фінансування у 2016 році витрачалося на проведення досліджень та
іншу статутну діяльність.
1%

Конференції, семінари,
робочі зустрічі (7 864 600 грн.)

32 %
43 %

Дослідження, розробка матеріалів,
переклад (2 455 000 грн.)
Видання (1 965 400 грн.)
Міні-гранти обладнання (5 794 200 грн.)
Адміністративні витрати (283 700 грн.)

11%
13 %
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