
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Побажання до політики Мюнхена  
щодо країн, які розвиваються: 

 
 

Стандарти якості проектів з країнами,  
що розвиваються   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 

У чому полягає успіх проектів з країнами, що розвиваються? 
 
Більшість людей, котрі підтримують проект, організацію, кампанію проти несправедливої 
ситуації в іншій країні, ангажуються після того, як дізналися про несправедливість, 
перейнялися цим й хочуть її змінити. Тому вони втручаються. Щоб робити це шляхом 
підтримки проектів та кампаній (за щось чи проти чогось), потрібні партнери на місцях. 
Сьогодні йдеться про партнерство Півночі й Півдня, яке базується на «кооперації на рівних». 
Тобто в ідеальній ситуації відбувається акт обопільних віддачі, прийняття й навчання. Це 
повчальний й цікавий процес. 
 
Утім, протягом понад 40-річної історії процесу, що раніше називався допомогою, а сьогодні –
співпрацею з країнами, які розвиваються, або солідарною партнерською підтримкою, досвід 
був не лише позитивний, але й негативний. Тому знову й знову виникають дискусії про те, чи 
змінюють взагалі щось проекти такого типу. Грубо кажучи, основна теза формулюється так: 
«Краще ніякого проекту, ніж поганий проект». 
 
З огляду на цей досвід, поганими можна вважати проекти, які нав’язуються цільовим групам чи 
організаціям замість створення можливості для власної ініціативи й навчання; проекти, що 
ігнорують місцеві культури, підживлюють егоїзм, викликають заздрість і неприязнь, завжди 
лише «латають дірки», закріплюють наявну залежність чи взагалі порушують права людини. 
 
Для підтримки успішних проектів правильно й важливо осмислювати власну діяльність та 
орієнтуватися на загальні стандарти якості роботи з країнами, які розвиваються. Відповідно 
слід завжди адекватно оцінювати власні можливості й робити рівно стільки, скільки можливо, і 
не менше! 
 
Пропоновані критерії якості були розроблені з ініціативи земельної столиці Мюнхена, відділом 
закордонних справ та ГО «Мюнхенський Форум Північ-Південь». На основі концепцій і критеріїв 
15 організацій та об’єднань, що працюють з країнами, які розвиваються, протягом чотирьох 
воркшопів інтенсивно обговорювалося питання про успіх проектної роботи з цими країнами. 
Обговорення відбувалося  22.10.2010 у Старій ратуші на засіданні 76 мюнхенців і мюнхенок, 
активних у політиці щодо країн, які розвиваються. Згодом за результатами дискусії 
новостворена робоча група на чолі з Форумом Північ-Південь сформулювала дані стандарти. 
Причому градація та оцінка окремих критеріїв відбувалася шляхом свідомого вживання слів 
«треба» і «слід». Таким чином ставало зрозуміло, чи йдеться про обов’язковий для реалізації 
критерій, чи це радше ціль проекту. 
 
Критерії якості можуть слугувати як саморефлексії всередині самих організацій і відповідно 
ідентифікації сильних і слабких сторін власної діяльності, так і обміну досвідом щодо проектної 
роботи з іншими організаціями (також між донорами і реципієнтами). У даній формі вони ще не 
можуть застосовуватися як індикатори оцінки, контролю й визначення ефективності, але 
придатні як основа для груп та ініціатив, коли їм потрібно створити контрольний список своїх 
завдань і можливостей. 
 
Форум Північ-Південь ставить собі за мету, щоб між та всередині мюнхенських груп відбулося 
критичне обговорення власної роботи у сфері політики щодо країн, які розвиваються. В цьому 
сенсі фахове засідання та співпраця у формулюванні стандартів якості – це вже перший успіх. 
Поширення й прийняття обов’язкових стандартів співпраці з країнами, які розвиваються, 
необхідні для того, щоб добрі наміри допомоги дійсно мали позитивний ефект. 
 
Вони допомагають й слугують захисту якості для серйозної та надійної кооперації Півночі й 
Півдня. Що стосується міри обов’язковості, то слід зважати на рівень професіоналізації 
цільової групи чи організації: очевидно, що новій, недосвідченій групі чи організації на початках 
буде складніше дотримуватися стандартів, аніж професійній та досвідченій інституції. 
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Для земельної столиці Мюнхена ці стандарти якості мають стати складовою міської «Концепції 
комунальної співпраці з країнами, які розвиваються» і враховуватися під час реалізації власних 
проектів (у рамках партнерства з містами Хараре та Києвом чи в тематичних проектних 
партнерствах). Якщо місто Мюнхен співпрацює з місцевими організаціями, тобто матеріально 
чи нематеріально підтримує діяльність і проекти у сфері політики щодо країн, які 
розвиваються, то в майбутньому стандарти мають слугувати критерієм відбору партнерів для 
кооперації. 
 
 

Стандарти якості проектів зі співпраці з країнами, що розвиваються  
 

1. Проект повинен враховувати локальні, соціальні й культурні реалії.  Ст.4 

2. Проект повинен зважати на інші культури та релігії, так само як на міжнародні 
діючі угоди про права людини.  

Ст.4 

3. Створення синергій та мереж мають бути інтегральною складовою проекту.  Ст.4 

4. Для забезпечення довготривалого ефекту важлива «співучасть». Для цього 
необхідно планувати, а також стимулювати адекватний власний внесок.  

Ст.5 

5. Партнери мають вчитися одне від одного і разом одне з одним.   Ст.5 

6. Перед початком проекту партнерам необхідна детальна інформація про 
походження й використання коштів.  

Ст.5 

7. Підтримувати треба не окремих людей, а групи. Мають бути враховані гендерні 
аспекти.  

Ст.6 

8. Проект має спиратися на принцип тяглості.   Ст.6 

9. Матеріальні пожертви мають бути обмежені аргументованими окремими 
випадками.  

Ст.6 

10. Контроль, прозорість на всіх рівнях і оцінка проекту – обов’язкові для кожного 
проекту.  

Ст.6 

11. Невід’ємною складовою проекту у сфері політики щодо країн, які розвиваються, 
має бути освітня й місцева робота з громадськістю.  

Ст.7 

12. Кожен проект повинен включати компонент «подолання причин».   Ст.7 
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1. Проект повинен враховувати локальні, соціальні й культурні реалії 

Партнерська організація у цільовій країні має забезпечити врахування місцевих умов. Так, 
наприклад, столична ГО повинна дуже добре орієнтуватися в особливостях провінції, щоб 
успішно реалізовувати проекти, забезпечити партиципативні можливості цільовим групам.  
 
Це велика перевага – якщо й тутешня організація має добрі знання локальних умов. Серед 
іншого, це означає знання й прийняття (вивчення) різноманітних поглядів та форм роботи. У 
межах міжкультурної комунікації для тутешньої групи важливі не лише базові знання 
політичної ситуації в партнерській країні, але й політична чутливість, яка не дозволить в 
«романтичному потьмаренні» переносити на цільову аудиторію власні «політичні ідеали» – 
яких, до речі, й у себе часто не дотримуються.  
 
Для вдалої міжкультурної комунікації зрештою і самі партнери проекту на місці мають 
розуміти тутешню ситуацію, це означає, що їм треба пояснити німецьку культуру, спосіб 
роботи і політичну ситуацію. 
 
Цей внесок у сприяння взаємному культурному діалогу допоможе партнерам краще 
зрозуміти всю «процедуру». Причому обоє партнерів не повинні завищувати свої цілі щодо 
цілісного розуміння іншої культури: лише постійні запитання, уточнення й відповіді зроблять 
взаєморозуміння можливим. 
 

2. Проект повинен зважати на інші культури та релігії, а також на міжнародні 
діючі угоди про права людини  

У цьому питанні потрібна чутливість. Нерідко активісти співпраці з країнами, що 
розвиваються, надто вражені інакшістю культури країни-партнера: рішення про те, приймати 
чи ні певні цінності, методи та реалії, зважаючи на місцеву культуру, часто є випробуванням, 
через яке в крайньому випадку навіть відмовляєшся від реалізації проекту. Важливий 
інструмент – спиратися на права людини й міжнародні угоди. Часто вони ратифіковані 
урядами партнерських країн. Таким чином вони стають частиною конституції й місцевої 
правової системи. Однак це не має перетворюватися на євроцентричне «всезнайство». Не 
в останню чергу права людини й міжнародні угоди – це серйозний критерій власної роботи. 
 

3. Створення синергій та мереж мають бути інтегральною складовою проекту  

Важливим є питання, яким чином і чи взагалі áктори на місцях шукають партнерів для 
об’єднання й створюють мережі. Проекти, котрі існують відокремлено від інших ініціатив, 
рідко мають довготривалий ефект. Мережі сприяють тяглості проекту принаймні у двох 
аспектах – структурно, через розширення діяльності, і змістовно, через передачу місцевих 
ноу-хау. Таким чином, утворення мереж – це вагомий внесок у «нарощування потенціалу», 
розвиток діяльнісних компетенцій, знання та їх передачі й примноження. 
Тому при плануванні проектів і завершенні угод про кооперацію слід ставити собі за мету 
синергії та інтеграцію в наявні мережі або створення нових. 
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4. Для забезпечення довготривалого ефекту важлива «співучасть». Для цього 
необхідно планувати, а також стимулювати адекватний власний внесок 

Невід’ємною складовою тривалого успіху співпраці є власна відповідальність («співучасть») 
реципієнтів процесу роботи з країнами, які розвиваються. Тож насамперед необхідно 
спільно визначити цілі проекту та шлях їх досягнення, при цьому слід уникати формування 
залежності. 
 
Адекватний власний внесок сприяє безпосередній ангажованості цільової групи, тоді вона 
не почуватиметься виключно отримувачем допомоги. В інших країнах так само діє принцип: 
те, що нічого не коштує, до чого не треба докладати власних зусиль, нічого не варте і не 
розглядається як «власний проект». Наполягати на власному внеску означає, що партнера 
сприймають серйозно. Також варто рефлексувати власні запити та уявлення і дійсно давати 
можливість для ангажування цільової групи та її права впливати на проект. Лише в цьому 
разі можна забезпечити ефективність на період після завершення проектної кооперації.   
Власний внесок може бути матеріальний або трудовий і має бути погоджений на самому 
початку співпраці. 
 

5. Партнери мають вчитися одне від одного і разом одне з одним   

Якщо уявляти собі реалізацію проекту в термінах давачів і приймаючих, коли перші 
«вказують подальший шлях», а останні «роблять» проект, то не варто чекати добрих 
результатів такого проекту. З іншого боку, позиція на кшталт «ми тут лише для того, щоб 
добути гроші, і не будемо втручатися у вашу роботу» також неприйнятна. Обоє партнерів, і 
відповідно ті люди, про покращення життя яких власне йдеться, виграють від процесу 
обопільного навчання, щирих питань і відповідей. Тому не виключені власні ідеї «давачів» – 
навпаки, однак вони мають подаватися із належною чутливістю щодо контексту. Також 
варто з’ясувати, яким чином проект буде корисний для місцевої роботи. Можна слідувати 
наступному принципу: спершу спостерігати – питати – спільно оцінювати і тоді вже діяти. 
Потрібна гнучкість та відкритість при розробці проекту і готовність відмовитися від раніше 
«успішних» ходів. Такі принципи відповідають концепції організації, що постійно вчиться. 
 

6. Перед початком проекту партнерам необхідна детальна інформація про 
походження й використання коштів 

Важливо, щоб як партнери на місцях, так і тутешні попередньо знали, на що вони 
погоджуються, а також, щоб закордонні партнери могли відхилити можливості підтримки, 
оскільки вони, наприклад, суперечать їхнім принципам або якщо частка адміністративної 
роботи видається завеликою. Перше має місце, наприклад, коли йдеться про дотації від 
фірм, що виробляють зброю чи алкоголь і хочуть підтримати якусь групу борців за мир чи, 
скажімо, мусульманську жіночу організацію. Але проблематичними можуть бути і дотації від 
політичних фондів, «материнська» партія яких підтримує корумпований уряд партнерської 
країни. Оскільки такі перепони можуть бути різними, вони очевидні не одразу: нерідко треба 
думати наперед, і тут обов’язкова прозорість з боку обох партнерів. 
 
На початку, а ще краще перед власне підтримкою проекту треба спільно визначити 
завдання, права і обов’язки, що результують із фінансування. Якщо до проекту додаються 
зовнішні дотації (громадські внески, фонди тощо), варто завчасно попередити, які конкретні 
вимоги пов’язані з цим фінансуванням. Це стосується цілей та критеріїв успіху, узгодження 
фінансових планів, обсягу звітності, вимог до бухгалтерії, розрахунків і т. д. 
Не в останню чергу, щоб уникнути множинного фінансування та присвоєння, важлива 
двостороння прозорість щодо походження та використання коштів. 
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7. Підтримувати треба не окремих людей, а групи. Мають бути враховані 
гендерні аспекти 

Кооперація повинна орієнтуватися на спільноти і враховувати гендерні аспекти. На практиці 
часто виявлялося, що жінки є кращими, надійнішими проектними партнерами. Однак слід 
зважати на те, щоб особлива підтримка жінок не призвела до того, що вони будуть змушені 
працювати ще більше. 
 
У проектній співпраці часто покладаєшся на конкретну роботу з окремими людьми, або 
через особисте знайомство, або через те, що вони мають доступ до інтернету чи 
підтримують добрі стосунки із базовими групами. Це зрозуміло і похвально. Але потрібно 
також роз’яснити реципієнтам, звідки беруться кошти і яке їхнє призначення, уникати 
проявів «кумівства». 
 

8. Проект має спиратися на принцип тяглості  

З огляду на актуальні світові тенденції, як-от зміни клімату і скінченність важливих 
природних ресурсів, особливо важливо зважати на охорону довкілля, захист природних 
основ життя і загалом збереження світу. Позиція цілісності означає по можливості 
одночасно тримати у фокусі екологічні, соціальні, економічні та культурні аспекти. Фаховою 
мовою це називається довготривалий розвиток. 
 
Він включає використання наявних ресурсів, але також увагу до важливих життєвих звичаїв: 
якою б гарною не була солярна кухня, якщо в «проектній країні» багато готують лише 
ввечері, то ця техніка мало ефективна. 

9. Матеріальні пожертви мають бути обмежені аргументованими окремими 
випадками  

Матеріальні пожертви дуже рідко коли справді корисні. Якщо всі кошти витрачаються на 
накопичення, транспорт і (корумповані) митні збори, у більшості випадків значно вигідніше 
купувати необхідні продукти на місці. Крім того, існує небезпека, що через ввезення 
безкоштовних матеріальних пожертв можуть бути зруйновані локальні ринки. Відомим 
прикладом є старий одяг, який масово й дуже дешево пропонується на ринках, а місцеві 
виробники не витримують конкуренції, в результаті втрачаються доходи і робочі місця. 
Натомість краще користуватися наявними місцевими можливостями виробництва або 
створювати їх, якщо це відкриває можливості праці й розвитку на місці. Особливо бризантне 
пересилання безглуздих товарів чи «металобрухту». Це, наприклад, фармацевтичний та 
електронний непотріб. Йдеться про всі підряд ліки, старі комп’ютери (аргумент – «там вони 
ще згодяться») чи апаратуру з лікарні, коли в місцевості, де здійснюється проект, немає 
необхідного для неї струму. 
 

10. Контроль, прозорість на всіх рівнях і оцінка проекту – обов’язкові для кожного 
проекту  

«Контроль» означає встановити взаємну «прозорість». Наприклад, контроль передбачає 
принцип чотирьох очей, який означає, що одна людина не може сама знімати чи витрачати 
гроші. У багатьох країнах також уже існує правило – витрати проекту слід фіксувати 
письмово і надавати оригінали чеків. Це не «німецька бюрократія», а допомога 
відповідальним за проект захистися від звинувачень у корупції і т. п. 
 
Форма і рівень контролю залежать від обсягу проекту й кадрових можливостей. Є різниця, 
чи жінки із базової групи з трирічною шкільною освітою відповідають за фінанси у проекті, 
чи проект фінансується через громадські субсидії. 
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При оцінці проекту мають бути зафіксовані його наслідки. Зазвичай не йдеться про 
складний аналіз результатів із залученням експертів оціночного консорціуму. Однак 
потрібно і доцільно, щоб люди, залучені у проект, сіли разом і спільно проаналізували – 
звідки все почалося, що пройшло добре, що погано, про які цілі ми домовлялися, чого ми 
досягли, а чого ні і чому. Сформульовані проміжні цілі можуть стати дуже корисним і доволі 
простим методом визначення успіхів і невдач. Оцінка проекту – це не дипломатичний акт, 
коли треба догодити спонсору. 
 
Коли в рамках проекту приїздять партнери, доцільно це використати для спільної оцінки 
(проміжних етапів) на місці. Якщо відповідальні за проект не проводять жодної оцінки, то це 
свідчить як мінімум про лінь, і виникає небезпека, що проект стане «діжкою без дна». У 
таких випадках необхідно, щоб лишалася можливість припинити підтримку проекту. Це вже 
вагомий фактор, адже тутешня група підзвітна благодійникам і/чи донорам.

1
 

 

11. Невід’ємною складовою проекту має бути освітня й місцева робота з 
громадськістю у сфері політики щодо країн, які розвиваються  

Мова йде не просто про класичні листи благодійникам, а активності (власні заходи, участь у 
великих подіях, акціях тощо) та публікації (вісники, організація виставки, розробка 
навчальних матеріалів), які б зверталися до ширшої громадськості. Важливо вказувати на  
причини несприятливого розвитку на прикладі ситуації людей у проекті й демонструвати, що 
тут у нас мають відбуватися зміни і які саме. Необхідно показати, що цільова група є 
активними учасниками, а не узалежненими отримувачами допомоги, існування яких 
можливе завдяки нашій підтримці. При закликах до пожертв треба зважати, щоб вони не 
спричинили «шквалу допомоги» такого штибу – люди в третьому світі бідні, куди я можу 
переказати пожертву. Натомість у проекті завжди треба берегти гідність людей, показувати 
їхні уявлення та ангажованість, навіть якщо це принесе менше пожертв. До того ж, у роботі 
з громадськістю слід пам’ятати про когерентне зображення проектної роботи. Так, 
наприклад, у рекламі не повинні бути зображені кілька дітей, коли у проекті задіяне ціле 
село. 
 

12. Кожен проект повинен включати компонент «подолання причин» 

Сьогодні відомо, що причини бідності, маргіналізації та нерівності, ускладненого доступу до 
освіти і здоров’я мають насамперед суспільну й структурну природу. Це означає, що 
важливі конкретні покращення, проте причини не вдасться подолати самою лише 
співпрацею з країною, що розвивається. АЛЕ: підтримана кооперація може бути більшою за 
славнозвісні краплі води на розпеченому камінні. Вона може допомогти створити основи 
для виживання, можливості для упосліджених груп, щоб вони могли будувати своє життя 
самостійно і покращувати його. 
 
Крім того, тутешня група також може й повинна тримати в фокусі соціальні й структурні 
причини і – зі своїми скромними можливостями – брати участь у подоланні цих причин. У 
цьому сенсі немає аполітичної співпраці з країнами, що розвиваються. Вона передбачає 
втручання – або з метою збереження статусу-кво, або його зміни на благо упосліджених. 
 
 

                                                      
1
 Дві рекомендовані публікації, в яких досить стисло викладені основні складові перевірки якості 
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„impact toolbox“,Kurze Darstellung und Reflektion, Handout für das Symposium, скачати за посиланням 
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http://www.ageh.de/informationen/con_08/con_3_08/baessler.pdf
http://www.ngo-ideas.net/mediaCache/impact_toolbox_handout/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакт: 
 
          
Земельна адміністрація Мюнхена 
Відділ закордонних справ / Landeshauptstadt München   
Stelle für Internationale Angelegenheiten 
Rathaus, Marienplatz 8   

80331 München 
 
Рената Гехенберґер / Renate Hechenberger  
Тел.: (089) 233-92776  
renate.hechenberger@muenchen.de 
www.muenchen.de/internationales 

Мюнхенський Форум Північ- 
Південь/ 
Nord Süd Forum  München e.V. 
Schwanthalerstr. 80 

80336 München  
 
Кай Шефер / Kai Schäfer  
Тел.: (089) - 85 63 75 23 
info@nordsuedforum.de 
www.nordsuedforum.de 

                                            
                                                                                        


