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По закінченню проекту досягнуті такі результати: проведено 10 
сфокусованих групових інтерв’ю: 6 фокус-груп в м.Запоріжжя та по 1 фокус- 
групі в м. Бердянськ, м. Токмак, м. Василівка, с. Розумовка Запорізького 
району.

Проведено три круглі столи на базі Запорізької обласної універсальної 
наукової бібліотеки із такими темами: «Електронна комерція та електронна 
демократія: бібліотеки-посередники у поширенні електронних послуг», 
«Вдосконалення консультативних, навчальних та інформаційних послуг, що 
надаються громадянам бібліотеками м. Запоріжжя та Запорізької області з 
метою популяризації електронної демократії та електронної комерції», 
«Результати дослідження потреб громадян щодо участі в електронній 
демократії та електронній комерції». Витрачено коштів із обласного бюджету 
47978,34тис грн;

Запорізьке обласне відділення Всеукраїнського об’єднання жінок- 
інвалідів «Донна» з проектом «Семінари-тренінги інформаційної і юридичної 
підтримки та заняття психологічної групи «Я перемогла!» для жінок, що 
перенесли рак молочної залози із Запорізької області», отримали - 103 бали, 
фінансування з обласного бюджету -  41223 грн. Реалізація проекту не 
відбулася у зв’язку із низькою явкою цільової аудиторії для тренінгів та 
психологічних груп;

громадська організації «ИЕС» - проект «Адвокація процесу розробки та 
затвердження місцевих цільових молодіжних програм в 5 ОТГ Запорізької 
області» набрав 98 балів, фінансування з обласного бюджету -  49500 грн. По 
закінченню проекту досягнуті такі результати: На конкурсній основі 
відібрано 5 ОТГ Запорізької - області: Біленьківська, Великобілозерська 
Веселівська, Михайлівська (Вільнянского району), Бердянська ОТГ. 
Проведено зустрічей -  10, кількість учасників -  250, кількість учасників 
опитування -  679 осіб, загальна кількість охоплення аудиторії рекламними 
акціями проекту- 8413 осіб. 4

Завершальним етапом проекту стало створення молодіжних місцевих 
програм для кожної ОТГ, які базуються на результатах онлайн опитування та 
роботі в групах з молоддю. У проекті визначено проблеми, на розв'язання 
яких спрямована програма; мету та завдання; очікувані результати та 
ефективність; пропозиції до переліку завдань і заходів програми. Створені 
проекти програм були надіслані листом голові кожної громади з проханням 
створити робочу групу та доопрацювати розроблені проекти для їх 
подальшого прийняття. Прийняття та затвердження таких програм 
залежатиме від позиції органів місцевого самоврядування та_ активності 
молодіжної спільноти;

громадська організація «Запорізька обласна організація ветеранів 
України», з проектом «Пошук шляхів взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з органами влади та місцевого самоврядування» - 94 бали, 
фінансування з обласного бюджету -  48852 грн. Проведено два заходи для 
ветеранського активу: круглий стіл 17.10,2019 у кількості 80 осіб, 20.11.2019 
регіональний семінар-тренінг у м. Приморськ у кількості 73 особи.


