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Про що поговоримо

• Інтернет як джерело натхнення
• Соціальні медіа  як сучасний інструмент

комунікацій
• Як отримати найбільшу користь від

соціальних медіа: практичні поради
• Моделі використання соціальних ЗМІ для

підвищення прозорості органів влади та
підзвітності громадськості
• Конкурс соціальних ідей Innovation Lab
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Інтернет як джерело натхнення

• Опосередковано – дає нові ідеї, надихає на дії
• Безпосередньо – допомагає отримати інформацію,

вирішити проблему, досягти своїх цілей

http://prezi.com/8zmaotatvyio/internet/http://inspired.com.ua/
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Нові тенденції комунікацій в Інтернет

Нові тенденції комунікацій в Інтернет = мета МПВСР:
Муніципальне врядування за широкої участі громад

Контент за широкої участі користувачів
http://www.slideshare.net/NatkaOA/web-2-0-3641691



Підходи традиційні і нові

• Спочатку з’ясувати потреби, а потім дати
• Залучати споживача на ранній стадії, покроково
• Залучений споживач – лояльний, відповідальний
• Не заперечують, а підсилюють традиційні комунікації



Тренди
• Швидкість і емоційність
• Контент (текст, фото, відео, аудіо,

ін.) – цікавий, нецікавий, вірусний
• Перетворює “читача” на

“розповсюджувача”
• Моніторинг! Відповідати на

питання, реагувати, дякувати
• Простота і доступність технічних

рішень  (інструменти “Зроби сам”)

• Швидкість і емоційність
• Контент (текст, фото, відео, аудіо,

ін.) – цікавий, нецікавий, вірусний
• Перетворює “читача” на

“розповсюджувача”
• Моніторинг! Відповідати на

питання, реагувати, дякувати
• Простота і доступність технічних

рішень  (інструменти “Зроби сам”)

Найбільш ефективні – інтегровані комунікації
(поєднання традиційних із новими)

http://www.slideshare.net/kundelska/ss-4648491



Який сенс в соціальних медіа?

Обмін
ідеями,
дискусії,
дебати

Залучення людей
до діалогу в

реальному часі

Щоб
отримувати, а не
лише віддавати Обмін

ідеями,
дискусії,
дебати

Залучення людей
до діалогу в

реальному часі

Щоб заохочувати
читати,

обговорювати те,
що є фокусом вашої

роботи

Щоб показати, що
ваша організація

жива і люди
говорять про вас



Як отримати найбільшу користь від
соціальних медіа: “золоті правила”

Оглядайтеся

Слухайте,
що
говорять
інші

Будьте
своєчасними

Будьте собою

Постійно
оновлюйте

Дбайте про
значущість
змісту

Виходьте за
внутрішні
рамки

Візьміть на себе
відповідальність

http://olenaursu.wordpress.com
- Як отримати найбільшу користь від соціальних ЗМІ
- Побачити більшу частину айсберга знань
http://europeandcis.undp.org/blog/2012/03/12/using-
social-media-to-partner-with-municipalities/

http://www.edenproject.com/sites/def
ault/files/social-media-guidelines-
neighbourhood-planning.pdf



Моделі використання соціальних ЗМІ
для підвищення прозорості і підзвітності

1. Обмін
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2. Краудсорсинг
3. Моделі “натовп-
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Моделі використання соціальних ЗМІ
для підвищення прозорості і підзвітності
1. Розповсюдження інформації: фізичні особи та групи

громадських активістів використовують платформи соціальних
медіа (форуми, блог-платформи, соціальні мережі, веб-сайти
хостингу відео) для розповсюдження інформації про якість
громадських послуг, некоректне управління подіями та
корупцію.

2. Краудсорсинг: фізичні особи та групи громадських активістів
створюють свої власні спеціалізовані платформи соціальних
медіа, на яких користувачі можуть  публікувати інформацію, що
являє собою інтерес для громадськості

3. Моделі “натовп-громада”: це наступний крок краудсорсингу ,
що реалізується шляхом стимулювання співпраці між
користувачами веб-сайту та пропонування їм різних способів
взяти участь у спільному досягненні цілей.
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Розповсюдження інформації
• Місто Grand RapidsGrand Rapids потрапило в десятку

рейтингу “Вмираючі міста Америки”

• Промоційний сайт, блог, “10 причин відвідати Grand
Rapids”, весь комплекс послуг для відвідувачів



Студентський форум РМУ

• Викриття шахрайської схеми при вступі до
вищого навчального закладу



Where the hell is Matt?

http://www.slideshare.net/LetsDoItUkraine/ss-5776640
Вірусний маркетинг



Краудсорсинг

http://www.slideshare.net/Kate_Grygorenko/ss-7102494
Краудсорсинг – неможливе можливе!



Країна Веб-сайт Опис

Грузія geoelection.ge Текстові звіти про порушення через блоги

Грузія cdi.org.ge Текстові звіти через смс, тел. дзвінки або e-mail

Грузія votegeorgia.ge Технології нанесення на карту всієї інформації

Україна electua.org Текстові повідомлення через Twitter

Киргизстан save.kg Конституційний референдум, на основі платформи
Ushahidi

Краудсорсинг
Порушення виборчого законодавства

Киргизстан save.kg Конституційний референдум, на основі платформи
Ushahidi

Киргизстан save.kg Вибори до Парламенту, на основі платформи Ushahidi

Македонія mojotizbor.mk Вибори до Парламенту, на основі платформи Ushahidi

Туреччина http://secim20
11.crowdmap.
com

Загальні вибори, на основі платформи Ushahidi

Болгарія fairelections.iz
borenkodeks.c
om

Вибори президента, на основі платформи Ushahidi

Росія ushahidi.rf Вибори до Парламенту, на основі платформи Ushahidi



Ушахиди.РФ



Краудсорсинг
Моніторинг корупції

Країна Веб-сайт Опис

Казахстан vzyatochnik.info Збір інформації про вимоги хабарів в
університетах

Казахстан gosotkat.info Збір інформації про вимоги хабарів при
державних закупівлях

Казахстан vzyatka.crowdmap.c
om

Збір інформації про вимоги хабарівvzyatka.crowdmap.c
om

Росія roskomvzyatka.com Збір інформації про вимоги хабарів

Росія nalapu.net Збір інформації про вимоги хабарів в
університетах

Міжна-
родний

bribespot.com Збір інформації про вимоги хабарів

Росія otmenta.ru Збір інформації про вимоги хабарів від поліції

Росія rospil.info Збір інформації про вимоги хабарів при
державних закупівлях





Проекти залучення громадськості
Краудсорсинг

Країна Веб-сайт Опис

Болгарія lipsva.com Збирає інформацію про зниклих людей

Болгарія crime.bg Збирає інформацію про кримінальні випадки

Росія gdecasino.org/ru Збирає інформацію про нелегальні клуби азартних
ігор

Болгарія belene.org/map Екологічна кампанія проти побудови АЕС

Росія radiation.crowdmap.
com

Започаткований після вибуху Фукусіми, збирає
інформацію про рівень радіаційного забруднення

Росія radiation.crowdmap.
com

Започаткований після вибуху Фукусіми, збирає
інформацію про рівень радіаційного забруднення



Збір інформації про муніципальні проблеми
Краудсорсинг

Країна Веб-сайт Опис

Грузія chemikucha.ge Збір інформації від мешканців м. Тбілісі

Македонія popravi.mk Збір інформації від мешканців усіх муніципалітетів

Росія yamanayame.ru Збір інформації про ями на дорогах

Росія gis.krd.ru Про випадки нелегальної забудови

Росія zalivaet.spb.ru У м. Ст-Петербург, про дахи, що протікають



• Російська
соціальна
мережа
захисту прав
людини
“Так-так-так”

• Люди можуть
звернутися з
проблемою, а
експерти
дадуть їм
фахову пораду
щодо її
вирішення

Проекти “натовп-громада”
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Проекти “натовп-громада”
• Технології соц медіа та громадського активізму та використання



Приклади та ідеї для вашого міста



Соціальний проект
“Безпека дітей в Інтернет”

• Безпека дітей в Інтернет

• www.onlandia.org.ua



Соціальний проект “Сімейний клуб”

Допомагає
поширенню
сімейних
цінностей та
розвитку
гармонійних
стосунків в
українських
родинах.
http://familyclub.org.ua

Допомагає
поширенню
сімейних
цінностей та
розвитку
гармонійних
стосунків в
українських
родинах.



Соціальний проект
“Один світ. Один дім. Одне серце”

• Проект
сприяння
зміцненню
здоров’я
hearts.in.ua

• Проект
сприяння
зміцненню
здоров’я
hearts.in.ua



Соціальний проект з екологічного
виховання “Зелений пакет”

• Мета полягає у
формуванні
активного
екоцентриського
світогляду,
усвідомленні того,
що кожен з нас
несе персональну
відповідальність
за
збереження
планети

• Мета полягає у
формуванні
активного
екоцентриського
світогляду,
усвідомленні того,
що кожен з нас
несе персональну
відповідальність
за
збереження
планетиhttp://www.greenpack.in.ua



http://4road.net/



http://derybanu.net



http://www.zolotaribka.pl.ua



http://www.derzhava.in.ua



http://www.facebook.com/SmokeFreeKyiv#!/SmokeFreeKyiv



А який соціальний проект
реалізуєте Ви?

http://www.olenaursu.wordpress.com


