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1. Мета підвищення кваліфікації
Сформувати здатність та говність реалізовувати проектний підхід та
технологію управління проектами у соціальній сфері; проводити моніторинг,
аналіз

та

розробляти

виявлення

актуальних соціально-педагогічних

соціально-педагогічні

проекти

державної

та

проблем

та

міжнародної

технічної допомоги.
2. Результати підвищення кваліфікації
За результатами підвищення кваліфікації, слухач має знати:
• види, життєвий цикл, особливості соціального проекту;
• ключових учасників проекту (керівник проекту, вище керівництво
організації, в якій впроваджується проект, донор, партнери проекту,
бенефіціари);
• характеристики грантових конкурсів, вимоги до написання проектної
заявки, підписання грантових угод, умови звітування про реалізацію
проекту; основні правила запуску крауд-проектів
За результатами підвищення кваліфікації, слухач має вміти:
• виявляти соціальні-педагогічні потреби беніфіціалів, реалізовувати їх
запити засобами проектування;
• формулювати основну проблему та цілі проекту, визначати потенційні
фактори впливу з боку зовнішнього оточення та стейкхолдерів, приймати
рішення щодо рекомендацій з якості результатів проекту; формулювати
цілі проекту, складати план реалізації проекту;
• формувати команду проекту; здійснювати розподіл обов’язків та
відповідальності, розробляти організаційні структури проекту, матрицю
відповідальності в проекті, комплектувати штат проекту, організовувати
роботу проектної команди, бути її лідером, виконувати обов’язки
менеджера проекту;
• планувати ресурси і видатки проекту; управляти ризиками; проводити
моніторинг, оцінювання та аудит проекту
• здійснювати моніторинг фінансування, пошук потенційних донорів
• оцінювати та відбирати інвестиційні програми регіонального розвитку, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального ровитку та за рахунок коштів субвенціїї з державного
бюджету, спрямованих на розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад;
• запроваджувати краудфандингоі програми для реалізації соціальнопедагогічних проектів
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3.

Програма підвищення кваліфікації

Розділ І. Теоретико-методичні засади соціального проектування
Тема 1.1. Сучасні підходи до соціального проектування.
Тема 1.2. Аналіз соціально-педагогічних проблем, формулювання цілей,
план реалізації проекту
Тема 1.2. Види проектів, життєвий цикл проекту. Принципи формування
проектної команди.
Розділ ІІ. Технологія розробки соціального проекту.
Тема 2.1. Планування ресурсів і видатків, управління ризиками.
Тема 2.2. Підготовка проектно-кошторисної документації та проведення
експертизи проекту. Написання проектної заявки.
Тема 2.3. Підписання грантових угод. Звітування про реалізацію
проекту.
Розділ ІІІ. Можливості для фінансування проектів місцевого і
регіонального розвитку
Тема 3.1. Характеристики грантових конкурсів, інформаційні джерела
грантрайтингу, краудфандинг.
Тема 3.2. Моніторинг, оцюнювання та аудит проекту
Тема 3.3. Управління ризиками проектів, якістю проекту.
Примітка: кожен розділ планується в обсязі 1 кредита (10 годин
аудиторних і 20 годин самостійна робота).
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