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І РОЗДІЛ. ЯК НАЛАГОДИТИ СТІЙКІ ПАРТНЕРСЬКІ КОНТАКТИ ТА 

ВТРИМАТИ ЇХ. 

 

1.1. 10 КРОКІВ ДО УСПІШНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Побратимство, партнерство не можуть бути імпровізацією: все 

має бути добре підготовлено! 

Перший ключ: Знайдіть правильного партнера (ів) 

Знаходження досконалого партнера (-ів) – це точно крок номер 

один! Кожна побратимська пара - унікальна, однак в більшості випадків 

партнер має бути подібний вашій громаді за кількома ознаками, 

наприклад, кількістю жителів, географічним розташуванням, 

економічною діяльністю, історичними зв’язками з іншими громадами, в 

соціальних чи екологічних питаннях... Треба присвятити немало часу 

зустрічам з представниками громади-потенційного партнера та 

переконатись, що ви маєте однакове бачення та очікування від нових 

зв’язків. 

Другий ключ: Залучайте усю громаду 

Побратимства не буде без активної участі жителів. Депутати та 

службовці органів місцевого самоврядування часто є рушійною силою 

проектів, але брати участь у побратимстві мають не тільки вони. 

Долучитись можуть і школи, спортивні клуби, групи дозвілля, 

об’єднання людей похилого віку, місцеві громадські організації. В той же 

час, побратимство має бути видимим для кожного, породжувати почуття 

власної причетності. Наприклад, можна розмістити оголошення при 

вході в міськвиконком, розмістити інформацію в пресі, на сайті, 

випустити інформаційний буклет. Важливо розповідати громадськості 

про користь та переваги, створювати позитивний імідж побратимству. 

Третій ключ:Включайте європейську перспективу 

В Європейському Союзі побратимство може сприяти створенню 

активної позиції громадян, заохочувати до європейської єдності, 

захищати європейську самобутність. Дозволяючи людям дізнаватися 

більше про життя інших, обговорювати актуальні проблеми та важливі 

питання, відкривати нові культури і мови, побратимство допомагає 

громадянам зрозуміти, що вони живуть у середовищі однакових 

громадських цінностей. 

Четвертий ключ: Визначте спільні цілі 
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Що ми хочемо від побратимства? Саме про це потрібно запитати, 

коли налагоджуються зв’язки. Ви разом з партнерами маєте чітко 

визначити мету, завдання та види заходів, а, якщо можливо, навіть 

визначити період, коли можна бути оцінювати ефективність 

побратимства. Якщо цього не зробити, побратимство може не мати 

успіху, через непорозуміння та несприйняття. Варто також час від часу 

проводити перегляд завдань та заходів, переконуючись, що обидві 

сторони працюють на однакові пріоритети. 

П’ятий ключ: Створіть структуру 

З часом енергія побратимства може слабшати. Невелика, але 

активна група людей в кожній з громад допоможе підтримувати зв’язки, 

розвивати партнерство через нові проекти, шукати фінансування... Цим 

побратимським «мотором» може бути комітет з побратимства чи 

довірена асоціація, яка працює з містом та іншими асоціація в громаді-

партнері. 

Шостий ключ: Працюйте в школах і з молоддю 

Є багато способів долучити до побратимства школи. Сильною 

стороною побратимства вже багато років є учнівські та студентські 

обміни, вони стимулюють і вивчення мови партнерської країни. До 

реалізації цих заходів залучається немало людей, адже обміни не 

можливі без участі батьків, вчителів та персоналу шкіл, студентських 

асоціацій. 

Можна поєднати побратимство з програмою Європейського Союзу 

е-побратимство, яка заохочує до навчання та стимулює співробітництво 

між школами в Європі через Інтернет. Ця програма допомагає школам 

(інструментарієм та послугами) сформувати коротко- та довготривале 

партнерство за багатьма напрямами. 

Сьомий ключ: Удавайтеся до актуальних питань 

Заходи, реалізовані в рамках побратимських зв’язків, можуть 

інформувати громадян (у першу чергу, молодь) про актуальні питання 

сучасної Європи. Це питання захисту довкілля, майбутнього Європи, 

прав людини, миру ... чи навіть футболу або інших видів спорту! 

Восьмий ключ: Плануйте сталі стосунки 

Добре побратимство – не підвладне часу, воно не просто є 

відображенням настроїв сьогодення. Дружба та солідарність між 

різними громадами має міцнішати. 

Дев’ятий ключ: Дивіться у майбутнє і створюйте базу для 

нових обмінів 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Існуючі побратимські зв’язки є ідеальним середовищем для 

розробки нової техніки та інструментів. Обмін досвідом і думками 

допомагає знаходити рішення та поліпшувати діяльність. 

Десятий ключ: Формуйте бюджет та слідкуйте за фінансами 

На останок, про фінанси! Будь-які міжнародні зв’язки вимагають 

фінансування. 

Добре, якщо органи місцевого самоврядування можуть планувати 

щорічні витрати у своїх бюджетах, навіть якщо суми невеликі. 

Побратимські партнерства ж мають активно працювати з 

фандрейзингом, що теж може приносити користь територіальній 

громаді. 

 

1.2. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ ПО ВСЬОМУ СВІТІ 

(АНГЛОМОВНІ ПЛАТФОРМИ): 

  «Up2Europe» 

 «SALTO-YOUTH-Otlas–The Partner-Finding Tool» 

 

В умовах глобалізації та розвитку інформаційних технологій 

відкривається все більше можливостей для розвитку та пошуку 

партнерів по всьому  світі. Таким собі майданчиком для обміну ідеями, 

пошуку однодумців і налагодження стійких партнерських зв’язків 

виступають іноземні платформи. До Вашої уваги представляємо  дві 

найбільш популярні англомовні платформи та практичні рекомендації 

щодо їх використання.  

 

 
 

1. «Up2Europe» – це європейська платформа, створена за 

ініціативи європейських фрі-лансерів, де Ви можете знайти іноземного 

партнера, отримати консультацію чи знайти оголошення про активні 
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програми та проекти для України у відповідних розділах: ідеї, партнери, 

та оголошення. 

У розділі «ідеї» Ви можете реєструвати свої проекти, для реалізації 

яких хочете залучити іноземного партнера, а також безпосередньо 

самостійно шукати проекти за напрямками, які Вас цікавлять. 

У розділі «Партнери», зареєструвавши свою організацію 

(територіальну громаду), ви також можете знайти партнера такими 

способами: Пасивно – коли шукають Вас; активно – коли шукаєте Ви. 

У розділі «Оголошення» ви знайдете всі активні програми, гранти 

та  проекти для України вибираючи тематику, яка Вас цікавить. 

Крім того, у кожному з розділів в параметрах пошуку Ви можете 

обирати напрямки співпраці, країну партнера, і.т.д.  

 

2. «SALTO-YOUTH - Otlas – The Partner-Finding Tool» – це офіційна 

платформа для пошуку іноземних партнерів для реалізації молодіжних 

проектів, що підтримується Центром інформаційних ресурсів «SALTO», 

який фінансується Європейською комісією. 

На «Otlas» Ви можете: 

- Знайти партнера. У базі даних понад 9200 організацій і 

неформальних груп; використовуючи параметри пошуку, Ви легко 

знайдете партнера, який Вам потрібен. 

- Додати свою організацію чи неформальну групу. 

Зареєструвавшись в базі, Ви показуєте свою відкритість до 

міжнародного співробітництва і співпрацею з Вами зацікавляться 

потенційні партнери. 

- Надати коротку інформацію про власний проект і дати 

запит на партнера. Мільйони молодих працівників в організаціях і 

неформальних групах по всій Європі зможуть знайти Ваш проект і 

матимуть можливість співпрацювати з Вами. 

Так як платформи англомовні, 

для роботи на платформах радимо 

користуватись Google-перекладачем. 

Як вигідно представити себе на платформі? 

1. Зосередьтесь на наступних питаннях:  

2. Хто ви такі? 

3. Чим ви займаєтесь?  

4. Ваші найбільші досягнення? (приклади успішно реалізованих 

проектів) 
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Викладати інформацію потрібно максимально чітко, стисло, 

зрозуміло та цікаво. 

Щоб Ваш опис відповідав цим характеристикам, задумайтесь, 

наскільки та чи інша інформація буде корисною та цікавою Вашому 

потенційному партнеру і наскільки збільшить Ваші шанси для пошуку. 

Рекомендації щодо оформлення проекту.  

Звертаємо увагу, що на «Otlas» Ви можете розміщувати молодіжні 

проекти, а на «Up2Europe» – проекти будь-якого спрямування. 

Реєстрація проекту, зазвичай, відбувається за наступним 

алгоритмом: 

1)Назва проекту. 

Назва повинна розкривати вашу основну ідею та мету. 

2) Короткий опис проеку (ідеї). 

3)Повний опис. (за бажанням) 

4) Ключові слова, що характеризують ваш проект, це полегшить 

пошук для Ваших потенційних партнерів.(вибираються з довідки) 

Додатково Ви можете вибрати країни, з якими хочете 

співпрацювати, вказати чіткі терміни досягнення мети. 

Отож, якщо хочете бути успішними, використовуйте всі наявні 

можливості та ідіть в ногу з часом! 

 

1.3. «ЕФЕКТИВНЕ ПАРТНЕРСТВО»: ТОНКОЩІ СПІЛКУВАННЯ 

 

Партнерство — це обов’язкова передумова міцних взаємин. Навіть 

одна людина може стати ключем до нового світу зв’язків, у якому Ви 

заведете десятки та навіть сотні нових друзів.  

Для цього Вам потрібно дотримуватися двох правил:  

1. Людина, з якою Ви обмінюєтеся контактами, має сприймати вас 

як партнера, співпраця з яким буде вигідною для обох сторін;  

2. Навчіться довіряти своїм партнерам, оскільки Ви ручаєтеся за 

них, а їхня поведінка з Вашими знайомими впливатиме на Вашу 

репутацію.  

УВАГА! Ніколи не давайте повний доступ до своїх контактів. 

 

ЗДАТНІСТЬ ЗАПАМ’ЯТАТИСЯ — ЦЕ КЛЮЧ ДО УСПІХУ У БУДЬ-ЯКІЙ СФЕРІ. 

 

Чи хочете Ви зробити Вашу громаду успішнішою та вирізнятися 

серед інших? 
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Підтримуючи контакт з людиною кращою та розумнішою, Вам на 

кілька кроків вдасться випередити всіх тих, хто змагається за її увагу.  

Насправді далеко не всім це вдається. Однак вміння нагадати про 

себе залишить позаду 95 % Ваших суперників, оскільки воно є головним 

знаряддям для підтримки зв’язку з Вашим оточенням. 

Для того, щоб новий знайомий запам’ятав Ваше ім’я (і враження, 

яке ви на нього справили), потрібно приступати до дій одразу.  

Після зустрічі з певною людиною у Вас є від 20 до 24 годин для 

того, щоб зав’язати з нею міцніший контакт.  

Якщо Ви познайомилися з кимось у потязі, того самого дня 

надішліть цій людині електронного листа. Якщо Ви зустріли когось на 

семінарі, залиште йому повідомлення наступного ранку. Електронна 

пошта — це чудовий спосіб нагадати про себе.  

Напишіть щось на кшталт цього: «Було приємно з Вами 

познайомитися. Сподіваюся, ми не втратимо зв’язок». У таких 

повідомленнях варто нагадувати співрозмовникові про тему вчорашньої 

розмови — спільні захоплення чи ділові інтереси.  

Крім того, Ви можете надіслати цій людині запит на дружбу у соціальній 

мережі «LinkedIn». Залежно від обставин, можна приєднати її до друзів 

на сайті «Facebook». Для деяких людей «Facebook» — це не місце для 

спілкування з діловими партнерами, тому варто запитати, чи він не 

проти спілкуватися на сайті «Facebook». Якщо ж відповідь негативна, 

запропонуйте інші способи. 

 

1.4. ЯК ЗАПАМ’ЯТАТИСЬ НОВОМУ ЗНАЙОМОМУ-ПОТЕНЦІЙНОМУ 

ПАРТНЕРУ? 

• Висловлюйте свою вдячність. 

• Не забудьте згадати цікавий момент з вашої розмови, наприклад 

жарт, над яким ви обоє посміялися. 

• Отримайте підтвердження обіцянок, які дав Ваш співрозмовник. 

• Будьте лаконічними та говоріть по суті. 

• Адресуйте листівку зі словами вдячності конкретній людині. 

• Користуйтеся електронною та звичайною поштою. Завдяки 

такому поєднанню ваше спілкування стане ближчим. 

• Якщо людина користується соціальними мережами, надішліть їй 

запит на дружбу. 

• Час — найважливіший фактор. Після зустрічі чи інтерв’ю 

надішліть людині повідомлення якомога швидше. 
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• Багато хто чекає приходу свят, аби висловити комусь свою 

вдячність та підтримати спілкування. Для чого? Чим швидше ви 

нагадаєте про себе, тим краще вас запам’ятають. 

• Не забувайте про тих людей, які відіграли роль посередників у 

вашому спілкуванні з новим знайомим. Повідомте їм про результат 

бесіди та подякуйте за допомогу. 

 

1.5. ЧОГО НЕ ВАРТО РОБИТИ! 
 

Бути безініціативними. Невпевнене рукостискання, місце у задніх 

рядах аудиторії, тиха поведінка — усе це є знаками, що людина прийшла 

на конференцію для того, щоб просто подивитися на виступи учасників. 

Бути нав’язливими. Така людина цілком залежить від інших. Вона 

вважає, що перший учасник, якого вона зустріне на конференції, 

обов’язково стане її найкращим другом. Вона ходить за ним слідком 

впродовж усієї конференції. Ви заплатили гроші не за те, щоб втратити 

можливість познайомитися з різними людьми. Тому дійте! У вас 

попереду все життя, аби перетворити нових людей на справжніх друзів. 

Встановлюйте якомога більше контактів. 

Бути «мисливцем за зірками». Усю свою енергію цей типаж 

спрямовує на спроби познайомитися з найважливішими персонами 

заходу. Однак проблема полягає у тому, що якщо ця персона є справді 

такою важливою, то вона ставитиметься до таких спроб сторожко. У неї 

навіть може бути власна охорона.  

Бути підлесниками. Ніщо не може зіпсувати репутацію більше, 

ніж лицемірні наміри. Беріть приклад з Білла Клінтона. Якщо Ви 

протягом півгодини говорите зі співрозмовником, наповніть їх щирістю 

та теплом. Ніщо не зможе створити Вам кращу репутацію.  

Бути роздавальниками візитних карток. Люди цього типу 

роздають візитні картки з таким ентузіазмом, ніби на них записаний 

секрет лікування раку. Правду кажучи, цінність візитних карток вже 

давно перебільшують. Якщо Вам вдалося встановити зв’язок з людиною 

і домовитися з нею про наступну зустріч, то візитівка Вам не 

знадобиться. Такі люди намагаються налагодити якомога більше 

контактів. Однак насправді їм вдається створити лише телефонну 

книжку з великою кількістю імен та номерів, нічого більше. 

Памятайте вислів: «СИЛА СЛАБКИХ ЗВ’ЯЗКІВ» (авт. Марк 

Ґрановеттер). Коли мова йде про пошуки роботи чи інші важливі 
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питання, «слабкі зв’язки» відіграють значно вагомішу роль, ніж 

«сильні». Одним словом, ваші знайомі — це соціальна сила. Чим більше у 

Вас знайомих, тим сильніший Ваш вплив. 

Завершуйте розмову правильно  

Як ви завершуєте розмови? На різноманітних конференціях та 

зустрічах намагайтеся поводитись досить відверто. Нагадавши 

співрозмовникові головний зміст спільного діалогу, кажіть: «Тут 

зібралося стільки чудових людей. Так хочеться з ними усіма 

познайомитися. Вибачте, я відійду на хвилинку».  

 

1.6. «КОМУНІКАЦІЯ З ПАРТНЕРАМИ: ЗАВЖДИ БУДЬ «ОН-ЛАЙН». ЯК, 

ЧОМУ ТА НАВІЩО? 

 

Умійте спілкуватися через Інтернет! 

Як не крути, сьогодні більшість розмов відбувається через 

електронну пошту, віртуальні чати та соціальні мережі.  

П’ЯТЬ СЛІВ, ЯКІ НІКОЛИ НЕ ПІДВЕДУТЬ: «З ВАМИ ТАК ПРИЄМНО 

СПІЛКУВАТИСЯ!» 

Ви маєте присвячувати свої зусилля підтримці взаємин з іншими 

24 години на добу, 7 днів на тиждень та 365 днів на рік. 

Сучасні он-лайн технології пропонують різноманітні способи 

підтримки зв’язку з друзями та знайомими, що може принести набагато 

вигідніші результати. Користуючись такими соціальними мережами, як 

«LinkedIn», «Facebook», «Twitter», «Instagram» та багатьма іншими, Ви 

можете ділитися важливою та цікавою для Вас інформацією, і таким 

чином Ваші друзі знатимуть, коли Вам потрібна допомога чи підтримка.  

 

ГОЛОВНИЙ ПРИВІД ДЛЯ ПІДТРИМКИ КОНТАКТУ: ДНІ НАРОДЖЕННЯ 

Зв’язок з правильними людьми завжди матиме велике значення, 

однак сьогодні на передній план виходить якість інформації. 

Інформація настільки швидко втрачає свою цінність, що розумніше 

було б не накопичувати її, а ділитися нею.  

Сьогодні Ви не обмежені часом та простором. Перед Вами 

відкриваються усі кордони віртуальної географії. Віртуальні друзі, які 

складають значну частину вашого кола знайомств, відкривають перед 

Вами нові джерела інформації, тому не проґавте шансу скористатися 

ними! 
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ІІ Розділ. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ГРОМАДИ 

 

Пам’ятайте, Ваша сторінка (чи громади) у соціальній мережі – це 

Ваше обличчя! 

Прогляньте, що ви поширюєте, що ви «лайкаєте»: думайте, перш 

ніж поширювати наступне відео з неприйнятним для Ваших друзів 

змістом. У Вас є лише один шанс зацікавити знайомого або назавжди 

його втратити. Дороги назад немає. 

Не поширюйте бездумно все підряд, мисліть та пишіть власні 

думки, спостереження або висновки: так можна привабити знайомих, 

або ж зацікавити опонента.  

У розмові «на загал», у Вас буде змога показати свою коректність 

та висловити точку зору з холодним розумом та етично. Це, знову ж 

таки, тільки сприятиме позитивному іміджу Вас, як  керівника громади. 

 

«Людей, які постійно поширюють масу посилань на різні 

сайти без коментарів чи власних думок, чи описів до посилання у 

«Фейсбук», я так бачу у повсякденному житті: 

—Мила, нам треба платити за квартиру вже? 

—(киває мовчки)  

—Любий, я купила нову книжку з ТОП-10 новинок українських 

видавців 

—(ставить лайк) 

—Я люблю тебе 

—(репостить, лайкає) 

P.S.: Use Facebook. Don’t be facedouchbag!» 

О.Мельник, «Blog Imena.UA», Гол.редактор 

 

 
«Фейсбук», «Твіттер», «Інстаграм»… 

Знову про соціальні мережі, знову робимо на них акцент, і ми 

пояснимо, чому. 

Часто можна почути від знайомих щось подібне: цей «Твіттер не 

перечитаєш, грець із ним!», або «У Фейсбуці нічого цікавого, а ось 
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«вКонтакті…», «Інстаграм – це безмежне поле фотографій котів та їжі, 

і нічого корисного!» 

Ми особисто встигаємо читати «Твіттер», стрічка «Фейсбуку» не 

дратує, а майже кожне фото в «Інстаграм» гідне «вподобання». 

Це ж саме і з сторінками ВОАОМС у соц.мережах. 

Чому так? Справа в гармонійному житті в нашому «глобальному 

селі» - соцмережах - адже тут може бути цікаво щодня.  

Чому ж Вам тут нецікаво? 

Майже кожна соціальна мережа має своє призначення: програма 

або набір програм, які дозволяють вам спілкуватися з іншими 

користувачами або читати (дивитися, слухати) то, що вони публікують. 

Цінність тієї чи іншої соцмережі - в її користувачах. 

Саме за своєю суттю ані «Фейсбук», ані «Твіттер» чи «Інстаграм» не 

можуть бути цікавими або нецікавими, так як не можуть бути цікавими 

або не дуже цікавими папір книги або окремі літери глянцю.  

Кожна окрема соціальна мережа – це середовище (медіа), де 

перебуваєте Ви та інші користувачі. Ви, як правило, бачите лише тих, 

кого Ви туди додали самі. 

А ось і кілька порад, які допоможуть Вам теж отримувати 

задоволення від спілкування у «Фейсбук»: 

• Сміливо додавайте в друзі знайомих людей (друзі, колеги, 

родичі). 

• Не «дружіть» з незнайомцями. Якщо ж Ви самі хочете «читати» 

сторінку незнайомої людини, підпишіться на оновлення від нього, не 

набивайтеся в друзі. 

• Користуйтеся списками «друзів», а також не лінуйтеся 

налаштовувати, якщо потрібно, приватність публікацій.  

Наприклад, стандартний список «знайомі» дозволяє начебто і 

дружити з людиною, але, в той же час, ховати від нього оновлення, 

якими Ви не хочете ділитися з не дуже близькими людьми.  

НЕ смітіть в чужих стрічках. 

• Не дозволяйте невідомим (та й відомим) сервісам публікувати 

що-небудь від Вашого імені, керувати вашим аккаунтом і т. п. Будьте 

обачними. 

• Налаштуйте частоту появи повідомлень від певних користувачів: 

від повного ігнорування, до режиму «бачити все, що вона (він) «лайкає» 

в «Фейсбуці». 
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Приклад використання соцмережі «Фейсбук»  ВОАОМС 

(https://www.facebook.com/voaoms1) 

Статистика вподобань сторінки ВОАОМС:  

 223 – 04.2016 - до початку активної роботи; 

 637 – 12.2016  - у процесі роботи; 

 663 – 02.2017  станом на 02.02.2017 р. 

Про що це свідчить? Висока зацікавленість громадськості та 

міжнародних організацій до діяльності Асоціації, до її формату та нових 

напрямків роботи, проектів – усе це відображено через кількість 

вподобань, збільшення звернень та пропозицій до співпраці. Ми 

перевірили на собі, що це – діє. 

Позитивний досвід використання даної соціальної мережі має, до 

прикладу, Департамент промоції та міжнародного співробітництва 

Маршалківської Управи Лодзинського воєводства Республіки  Польща, 

сторінка яких входить до топ-5 найбільш активних та популярних 

сторінок влади у Польщі 

(https://www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie): 

 

https://www.facebook.com/voaoms1
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Як правильно читати «Твіттер» та використовувати його? 

«Твіттер» з'явився в ті часи, коли мобільний Інтернет ще не став 

буденністю навіть для заможних американців. «Твіти» (пости), в першу 

чергу за допомогою СМС - ось звідки ростуть короткі ноги обмеження в 

140 символів на «твіт». 

А взагалі, суть «Твіттера» найлегше зрозуміти, якщо сприймати 

твіти як звичайні СМС-ки. Різниця в тому, що як тільки ви відправляєте 

повідомлення, його отримує не одна людина, а відразу всі, хто 

підписаний на Ваші оновлення. Так само і ваша стрічка формується з 

низки таких ось «СМС».  

Щоб Вам було комфортно у вашому «Твіттері», дотримуйтесь 

простих порад: 

• Підписуйтесь тільки на цікавих Вам людей. Це можуть бути Ваші 

знайомі, люди відомі, або ж акаунти улюблених ЗМІ - було б приємно їх 

читати. 

• Підписуйтесь на невелику кількість користувачів: 20-30. 

• Відписувався від користувачів, які вас більше не цікавлять. Це 

ваш Твіттер, тут повинно бути комфортно! 

• Ховайте користувачів, твіти яких ви не хочете бачити в стрічці, 

але, з якоїсь причини, не виходить відмовитись. 

• Читайте Твіттер зі смартфона або планшета, коли є вільний час - 

так він вас не буде відволікати від корисних справ і не набридне. 

Якщо з «Фейсбук» і «Твіттер» все зрозуміло, то для чого Вам 

«Інстаграм», запитаєте Ви. 

А ось чому: «Інстаграм» входить в число найбільш перспективних 

соціальних платформ для просування бізнесу та налагодження 

партнерств. По-перше, популярність цієї мережі невпинно зростає. При 

цьому користувачі «Інстаграм»  демонструють високу залученість у 

взаємодію один з одним і з іншими організаціями.  

По-друге, «Інстаграм»  дозволяє публікувати і споживати 

візуальний контент, який сприймається користувачами в десятки тисяч 

разів швидше в порівнянні з текстовим. Додайте сюди можливість 

використовувати «Інстаграм» буквально на ходу за допомогою 

мобільних гаджетів. Виходить, мало не ідеальна соціальна платформа 

для сучасної людини, що живе в шаленому темпі.  

Ефективність використання «Інстаграм»  прямо залежить від 

числа «фоловерів» (підписників) Вашої сторінки. Щоб збільшувати їх 

кількість, виконуйте наступні рекомендації: 
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 Підключіть аккаунт в «Інстаграм»  до хроніки  в «Фейсбук». 

 Відзначайте фото, що публікуються, певним  «хештегом» - # (оберіть для 

себе свій). 

 Підписуйтесь на оновлення інших користувачів, коментуйте і 

відзначайте вподобані фотографії. 

 «Кросспостинг» (одночасна публікація фото в обох соц. мережах) 

фотографій в «Фейсбук» – дуже ефективний спосіб привернути увагу 

Ваших підписників в найбільшій соціальній мережі світу, які ще не 

знають про ваш обліковий запис в «Інстаграм». 

Приклад використання соцмережі «Інстаграм» Департаментом 

промоції та міжнародного співробітництва Маршалківської Управи 

Лодзинського воєводства Республіки  Польща 

(www.instagram.com/promujelodzkie): 

 

Поляки використовують цей простір для наступних цілей: 

 Розміщують на сторінці фото регіону, зроблені мешканцями чи 

фотографами, тим самим приваблюють «картинками свого краю» 

потенційних туристів або інвесторів; 

 Проводять конкурси серед підписників сторінки для популяризації 

воєводства та окремих громад серед мешканців та читачів 

сторінки; 

 Розміщують невеликі ролики (ця опція передбачена розробниками 

мережі); 

 Публікують картинки про основні події в регіоні, анонси та 

новини. 

http://www.instagram.com/promujelodzkie
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Приклад використання соцмережі «Інстаграм» ВОАОМС 

(www.instagram.com/voaoms) 

 
Світ зараз, фактично, безмежний завдяки інтернету. Ми живемо в 

«глобальному селі», як це передрік задовго до появи соцмереж філософ 

Маршал Маклюен.  

Спілкування - невід'ємна частина нашої цивілізації, тому нехай же 

воно буде легким і приємним. 
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ІIІ Розділ. РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ ЗІ ЗМІ, ТЕЛЕБАЧЕННЯМ ТА 

РАДІО: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ГРОМАДИ. 
 

Презентувати себе, говорити про себе та свою роботу з 

впевненістю, – вміння, які потрібно вдосконалювати.  

Не говорите про себе – ніхто про Вас не знає; не повідомляєте про 

успіхи на загал – Ви не у списку Ваших потенційних партнерів. 

13 постулатів комунікації для керівників громади: 

1. Ви маєте бути зрозумілими для населення. Ваші дії мають бути 

логічними, ваші пояснення мають бути вичерпними. Влада — це сервісні 

послуги тим, хто сплачує податки. Це не ви ощасливили людей, 

прийшовши на державну посаду, це вони вас найняли на роботу. І вони 

мають право знати, що і яким чином ви робите за їхні гроші. 

2. Інформація — це те, що виходить із ваших стін, а комунікація — те, 

що доходить до громадян. Якщо вас не зрозуміли — це ваша проблема. 

Значить, погано сказали. Мало сказали. Треба краще, ясніше і більше. 

3. Медіа — це лише один із комунікаційних каналів, щоправда, 

найпотужніший. Ви можете цей канал, особливо на локальному рівні, 

купити, залякати, зацікавити, зафуршетити, задарувати, сподобатися 

йому і т. д. Але це найбільша омана. Тому що ІНША, але правдива 

інформація, надрукована на сіренькому папірці або знята на камеру 

простого телефону Nokia, може одного разу перемогти всі ресурси, з 

якими ви намагалися «дружити». А ще є блогери, лідери думок, просто 

небайдужі люди з неприємними питаннями — всі ті, хто додає цеглин до 

того, що ви будуєте. Можна побудувати глуху стіну між ними і вами, а 

можна арки, через які добре буде видно і чути один одного. 

4. Вас будуть багато і несправедливо критикувати. У суспільстві 

відсутні й інституціональна, і персональна довіри. Розмовляйте, 

пояснюйте, переконуйте, відповідайте на питання, слухайте, приймайте 

допомогу і поради, звітуйте. 

5. Не ігноруйте соцмережі. Так, там знаходяться 6—10 відсотків 

населення, але це ті, хто здійснив революцію, одягнув армію, прийняв 

переселенців, купив оптичні приціли і снайперські гвинтівки — ті, хто 

впливає на зміни і хто їх і здійснює в країні. 

6. Люди хочуть чути і бачити вас, першу особу, а не десятого 

помічника четвертого заступника, не прес-секретаря, не начальника 

підрозділу. Публічність — це одна з найважливіших функцій 
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представника влади. Не хочете? Не подобається? На світі є купа інших, 

більш камерних і спокійних професій. Не псуйте собі карму. 

7. Ніколи не кажіть, що вас не розуміють люди. У доброго майстра всі 

учні — талановиті. Або, принаймні, здібні. Пояснюйте ще. І ще. І ще раз. 

Маркетологи кажуть, що людині треба 7 разів почути щось, щоб 

прийняти рішення. 

8. Людям не так цікаво, які титанічні зусилля ви доклали, щоб 

пролобіювати той чи інший важливий закон чи прийняти якесь життєво 

необхідне рішення. Людей цікавить, як цей закон чи ваше рішення 

вплинуть на їхнє життя. Погіршать чи полегшать його? 

9. Спрощуйте складні теми. Навчіться не демонструвати, що ви знаєте 

все про прилад для прискорення ультрарелятивістських частинок, при 

якому магнітне поле збільшують таким чином, щоб воно відповідало 

зміні енергії. Люди знають, як мінімум, що ви розумний. Але вони не 

будуть приймати у вас екзамени. Вони хочуть від вас почути те, що 

стосується їхнього власного життя, на яке ви маєте безпосередній вплив. 

10. Прислів'я каже: вміла готувати, та не вміла подавати. Ви особисто 

та ваше відомство можуть робити купу важливих і необхідних справ, але 

про це ніхто не знатиме, якщо ви мовчатимете. Існує, правда, інша 

крайність: є ті, хто не вміє готувати, але хоче весь час подавати. Краще 

без крайнощів:) 

11. У наш інформаційний час прес-секретарі — це не просто гарні 

інтер'єрні дівчата, які можуть швидко Вам переповісти, про що пишуть в 

наших фейсбуках. Прес-секретар — це ваше обличчя, мозок, репутація. 

Саме вони малюють вам картину дня і створюють картину дня для 

громади про вас і ваше відомство. 

12. Ніколи не намагайтеся контролювати інформаційні потоки. Це, 

насамперед, смішно. І непродуктивно. І дорого. Дешевше, пристойніше і, 

головне, ефективніше — стати гравцем на цьому полі, стати 

ньюзмейкером. В ідеалі — стати тим, кому довіряють, до чиєї думки 

прислухаються, кого цитують. Тому — не мовчіть. І не кажіть неправди. 

Насправді це досить просто. Складніше ховатися, мовчати і тижнями 

сидіти в підпіллі, нервово з'ясовуючи при цьому, чому вас не люблять 

медіа? 

13. В наш час КОЖЕН керівник має вміти писати САМ два абзаци для 

соцмереж (робіть це хоча б раз на 2 дні), САМ формулювати свої думки і 

САМ комунікувати з різними групами людей. Не хочете? Є купа інших 

цікавих професій… — далі ви знаєте. 
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Співпраця з журналістами 
Журналісти є дзеркалом того, що аудиторія хоче споживати. Це 

допомагає знайти поєднання між тим, що ви хочете зробити і тим, що 

цікаво суспільству. 

Знайдіть як зробити вашу історію сенсаційною чи суспільно 

важливою. Для телебачення потрібно робити історії, які будуть цікаві 

щонайменше мільйону людей – це специфіка телебачення. Поясніть, як 

допомога окремій родині переселенців буде впливати на життя 

мільйонів. І це у ваших руках, ви – експерти, ви маєте цифри. 

Секрет, як заохотити журналістів: 
1.Реальні люди  

2. Пояснення чому це важливо іншим 

Для ЗМІ важливі: 

 Події і факти; 

 Широкий контекст — яке значення, який вплив подія чи факт 

мають на життя громадян. 

 Важливо пояснювати і доступно демонструвати складні 

контексти подій, які розгортаються. 

 Якщо будете розповідати про суцільні досягнення, вам не 

повірять. 

 Коли про що-небудь розповідаєте, не забувайте про людей. В 

центрі будь-яких подій/фактів, досягнень/проблем завжди люди! 

Що цікавить ЗМІ: 
 новини; 

 актуальні теми  для своїх аудиторій; 

 конфлікти, зіткнення двох точок зору; 

 унікальність, незвичайність, сенсаційність; 

 достовірність і факти; 

 людський інтерес. 

Журналісти не люблять: 
 загальні фрази; 

 канцелярську лексику; 

 дуже багато статистичних даних; 

 пояснень «на пальцях»; 

 брехню і намагання уникнути відповідей на запитання; 

 саморекламування. 
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Боротьба з чутками. 
Найбільш складною з погляду PR-технології є боротьба з 

розповсюдженням чуток. Практично жодна криза без неї не 

обходиться. Тільки недалекоглядний керівник легковажно ставиться до 

різного роду побутових вигадок з приводу конфліктних ситуацій. 

Фахівець у галузі PR Уолтер Сен-Джон запропонував перелік 

заходів боротьби з чутками: 

1. Намагайтеся уникати ситуацій, що породжують чутки! 

До них відносяться: 

— нестача офіційної інформації та повідомлень з першоджерел; 

— неповні повідомлення з першоджерел; 

— підвищений рівень вимог і побоювань громадськості; 

— помилкова інформація, що породжує сумніви; 

— відсутність уваги до вимог особи (людина отримує задоволення 

від володіння «інформацією для внутрішнього користування»); 

— затягування ухвалення рішень щодо серйозних питань; 

— відчуття неможливості вплинути на свою долю; 

— наявність великих організаційних проблем; 

— конфлікти організації і окремих осіб. 

2. Застосовуйте активні заходи боротьби з чутками 

У перелік таких зазвичай включають: 

— аналіз масштабів, серйозності і можливого збитку від чуток до 

того, як плануються або робляться які-небудь дії з припинення їх; 

— вивчення конкретних причин, мотивів, джерел і 

розповсюджувачів чуток; 

— переговори з тими, кого зачіпають або кому завдають збитку 

чутки: потрібно врегулювати з ними відносини, завірити їх у тому, що і 

ви вельми стурбовані та робите всі можливі заходи для рішучої 

боротьби з побутовими вигадками й інсинуаціями; 

— негайне надання справжньої і по можливості повнішої 

інформації з відповідного питання; 

— створення (для боротьби з чутками) корисних вам контрчуток 

за допомогою надійних колег і довірених осіб; 

— організація нарад за участю ключових фігур, неформальних 

лідерів, виразників громадської думки та інших впливових осіб з метою 

обговорення і прояснення ситуації, отримання підтримки і допомоги 

громадськості; 
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— недопустимі посилання на чутки при повідомленні інформації, 

дискредитація розповсюджувачів чуток; 

— проведення при необхідності робочих зустрічей зі 

співробітниками з питання припинення чуток. 

Коли маєш справу з чутками, виявляється одна небезпечна 

особливість: швидкість розповсюдження їх після виникнення 

збільшується в геометричній прогресії, і зупинити цей процес досить 

складно. Краще за все боротися з чутками профілактичними методами, 

усуваючи саме причини вигадок за допомогою своєчасної, точної 

інформації та ефективної двосторонньої взаємодії. Якщо ж чутки 

виникли, необхідно негайно організувати боротьбу з ними, оскільки 

вони є причиною посилювання кризи. 
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V РОЗДІЛ. БРЕНД СЕЛА/МІСТА/ГРОМАДИ: З ЧОГО ПОЧИНАТИ? 

 «Сучасне місто вимагає глибокого, оригінального і 

виразного іміджу, щоб збудити емоції та притягнути людей до себе. Їм 

потрібна душа...» 

 Флоріан Берчі 

 

Бренд — це нематеріальний актив, але це товар, і дуже дорогий. 

Компанії, які продають брендові товари, мають найбільший зиск. 

Місто/село потрібно теж розглядати як велику корпорацію-

підприємство, що повинно мати свою мету, бути успішним та 

створювати доходи. Як кожна людина задля досягнення успіху повинна 

відрізнятися від інших так само і кожне місто чи містечко, мале або 

велике, повинно мати свій неповторний імідж. 

Задумайтесь, якщо вас попросять написати на листку бумаги назви 

українських міст скільки ви згадаєте? Нехай 70-100, причому про 

більшість  з них, крім назви, ви  не знатимете нічого. В Україні 460 міст, а 

не знаєте ви їх тому, що більшість з них на перший погляд одноманітні. 

Тому починаючи створювати бренд задумайтесь, що Вас відрізняє від 

інших 460 міст? 

Як створити унікальну пропозицію міста/села/громади: 

1) Створити Стратегічний план міста/села/громади 

2) Маєте унікальні пам’ятки? Вам пощастило! 

3) Не маєте? Вигадайте та створіть! 

 

Але пам’ятайте, що образ міста/села/громади не може бути 

штучно створений, він повинен якомога точно відображати ідентичність 

міста. 

4) Визначте ЄДИНИЙ стиль! (всі елементи бренду мають 

відповідати один одному) 

5) Створіть матеріальні символи бренду (логотип, девіз, сувеніри, 

інформаційні буклети, фільми, відео-ролики ) 

6) Заявіть про себе на весь світ! Необхідна постійна робота із 

засобами масової інформації, проведення прес-турів, круглих столів, 

написання й поширення прес-релізів, підготовка текстових, статейних 

матеріалів , поширення проморційної продукції ; створення та ведення 

Веб -сайту та Інтернет-сторінок. 
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Які переваги дає успішний бренд? 

Бренд – це краща конкурентна перевага, яку може сьогодні надати 

місто/село/громада.  

По-перше, успішний бренд – це репутація, гарантований капітал, 

вкладений у майбутнє громади. 

Наприклад, якщо всі кінокомпанії, що працюють сьогодні в 

Голлівуді, перенести в будь-який інший штат, то їх сумарна 

капіталізація впаде. Оскільки вони вже не будуть голлівудськими 

компаніями та лишаться приналежності до цього бренду. Однак 

туристична і інвестиційна привабливість самого Голлівуду не 

постраждає, оскільки це місце має стійкий і чудовий імідж «фабрики 

мрій», пов'язаний з іменами великих майстрів і шедеврів кінематографа 

По-друге, успішний бренд – це спосіб привернення уваги, а 

згодом і грошей. 

Стійкий та привабливий бренд сприяє «впізнаванню» 

міста/села/громади цільовими групами: туристами, інвесторами, 

потенційними жителями. В результаті - це  залучення зовнішніх 

інвестицій, розвиток туристичної галузі, створення нових робочих місць, 

зміцнення інтеграційних і коопераційних зв’язків, нарощування 

господарського потенціалу, розробка нових ринків збуту ключових 

продуктів регіону . 

По-третє, успішний бренд – це збереження своїх жителів і 

приваблення нових. 

Успішний бренд = успішна громада. Місто або село, яке саме 

створює доходи, має сприятливий інвестиційний клімат зможе 

забезпечити кращий рівень життя для своїх жителів та конкурувати з 

іншими містами за висококваліфікованих фахівців. Крім того, бренд – це 

вдало помічена ідентичність, тому успішний бренд сприятиме 

згуртованості піднятті духу, динамічному розвитку громади, 

формування патріотизму і креативності її членів.  
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