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Бюро соціальних і політичних розробок є неурядовою організацією,
діяльність якої спрямована на експертне забезпечення процесів
соціальної політики та соціального діалогу. Бюро засноване у червні
2013 року в результаті об’єднання групи експертів з метою створення
майданчика для вироблення спільних підходів до реформування
соціального сектору в Україні.
Основними напрямками діяльності Бюро соціальних і політичних
розробок є:
 залучення науковців для вироблення науково-обґрунтованих
стратегій та розрахунків результатів реформування;
 дослідження у соціальній сфері, зокрема вивчення процесів
реформування системи соціального захисту/надання соціальних
послуг та соціального діалогу;
 підвищення потенціалу організацій соціального сектору;
 мобілізація науковців та експертів неурядових організацій для
вироблення спільного бачення необхідних змін в соціальній
сфері;
 здійснення адвокаційних кампаній для просування нормативноправових документів щодо забезпечення сталого розвитку
територій.
У 2016 році, зважаючи на велику кількість напрацювань зацікавлених
наукових інституцій з проблематики соціального сектору, які
проводились, у тому числі за підтримки ЮНІСЕФ, було прийняте
рішення розширити наукову базу Координаційно-експертної ради з
питань соціальної політики Мінсоцполітики та НАН України
(експертного майданчику, що веде свою діяльність з 2012 року) та
розширити формат співпраці наукових установ та експертних
організацій: залучити провідні наукові інститути та посилити
адвокаційну діяльність.
В результаті, було підписано багатосторонній Меморандум про
взаєморозуміння. Нині Бюро адмініструє роботу КЕР та працює над
реалізацією Меморандуму, підписаного спільно з UNICEF, Карітас
України та низкою наукових та аналітичних центрів, що передбачає
співпрацю наукових установ та неурядових організацій з метою
фахової підтримки реалізації цілей сталого розвитку, реформування
соціальної політики та сприяння людському розвитку в Україні.
Починаючи з 2014 року Бюро є учасником Української Національної
Платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства
та Української частини Платформи громадянського суспільства
Україна-ЄС. Представники Бюро є членами Громадських рад при
Міністерстві охорони здоров’я, голова правління Бюро
очолює
ініціативну групу щодо відновлення роботи Громадської ради при
Міністерстві соціальної політики .
Серед партнерів Бюро – державні інституції, неурядові та міжнародні
організації, зокрема Міністерство соціальної політики, UNICEF Україна,
НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики та НАНУ, Інститут
демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ, ВБО
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«Коалiція ВІЛ-сервісних організацій», Карітас України, Європейська
соціальна мережа, European Economic and Social Committee та інші.
Упродовж останнього часу Бюро тісно співпрацює з UNICEF, зокрема у
першому півріччі 2016 року на замовлення Фонду виконано проект
«Аналіз процесів реформування соціального сектору в Україні», а
також проект «Підходи до соціальної реформи: від інновації до
традиції», метою якого є розробка пропозицій щодо підготовки до
довгострокового впровадження Інтегрованої моделі забезпечення
людського розвитку та мінімізації загроз системі соціального захисту на
час перехідного періоду у зв’язку з процесами децентралізації.

Протягом січня – грудня 2016 Бюро соціальних та політичних
розробок завершило два та провело три проекти, спрямовані на
вирішення нагальних проблем соціальної політики:

Проект «РАЗОМ

СИЛЬНІШІ:

НОВИЙ

СОЦІАЛЬНИЙ

ДІАЛОГ

В

КРАЇНАХ

СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА» спільно з Центром розвитку НУО Армавіру
(Вірменія), Науково-інтелектуальним клубом «Діалог поколінь»
(Грузія) та Асоціацією малого бізнесу (Молдова) за підтримки
Секретаріату Форуму громадянського суспільства Східного Парнерства
(розроблено Стратегію сприяння соціальному діалогу)

Проект «ІНІЦІЮВАННЯ

ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ»

за підтримки Проекту Європейського союзу «Civil Society. Dialogue for
progress»
(проведено широке громадське обговорення чинної соціальної
політики)
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Проект «АНАЛІЗ

ПРОЦЕСІВ

РЕФОРМУВАННЯ

СОЦІАЛЬНОГО

СЕКТОРУ

В

УКРАЇНІ» за підтримки ЮНІСЕФ України
 Проведено
картування
сторін,
залучених
реформування соціального сектору України

до

процесів

 Проаналізовано бачення зацікавлених сторін реформи та їх
ініціатив на підтримку реформи соціального сектору
 Проаналізовано
нормативно-правову
базу
та
документи у сфері реформи соціального сектору

стратегічні

 Здійснено аналіз недоліків та слабких місць сучасних процесів
реформування соціального сектору
 Проведено аналіз
соціальних послуг

розробки

та

впровадження

стандартів

Результати проекту було представлено на широкому круглому столі
у співпраці з Міністерством соціальної політики України
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Документи розроблені в рамках проекту:
Інтерв'ювання зацікавлених сторін та аналіз їхнього бачення реформи
соціального сектору
Аналіз нормативно-правових та стратегічних документів у сфері
реформи соціального сектору
Cтратегія розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022
року

Проект

«ПРОГРЕСИВНІ РЕФОРМИ – ПРОГРЕСИВНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО» спільно з Центром розвитку НУО Армавіру (Вірменія),
Науково-інтелектуальним клубом «Діалог поколінь» (Грузія) за
підтримки Секретаріату Форуму громадянського суспільства Східного
Парнерства

 Проведено моніторинг системи надання соціальних послуг в
країнах Східного Партнерства,
 Розроблено рекомендації для Міністерств соціальної політики
країн учасниць Східного Партнерства з урахуванням нормативноправового забезпечення процесу реформування надання
соціальних послуг,
 Було визначено загальні підходи до децентралізації надання
соціальних послуг в країнах Східного Партнерства, перспективи
участі недержавних надавачів соціальних послуг, зокрема
громадських організацій та благодійних фондів за кошти місцевих
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бюджетів, а також проблематику щодо забезпечення населення
необхідними послугами,
 Проаналізовано "делеговану" систему соціальних служб, їхнє
функціонування в умовах адміністративної та фінансової
децентралізації;
 Проведено широке публічне обговорення реформи системи
надання соціальних послуг із залученням стейкхолдерів з
України, Молдови, Грузії та Вірменії, розпочато процес адаптації
норм «Стратегії розвитку соціального діалогу» до національних
контекстів цих країн
Документи розроблені в рамках проекту:
«Звіт за результатами моніторингу системи надання соціальних послуг в
Україні»

Проект «ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: ВІД ІННОВАЦІЇ ДО ТРАДИЦІЇ»
за підтримки ЮНІСЕФ України

 Утворено Соціальну та наукову платформу людського розвитку,
яка має стати широким адвокаційним майданчиком, що
забезпечить одночасно якісний науковий супровід реформи
соціального сектору, а також – широку громадську адвокацію
напрацювань;
 Розроблено ідеологічну основу для спільного бачення:
«Інтегровану модель людського розвитку в соціальному аспекті»;
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 Підписано багатосторонній Меморандум про взаєморозуміння та
спільну роботу з низкою провідних наукових та громадських
організацій.
 Було розроблено пропозиції щодо підготовки до довгострокового
впровадження інтегрованої моделі соціального сектору і
мінімізації загроз системі соціального захисту на час періоду
реформування.
 Підготовано короткострокові рекомендації щодо удосконалення
нормативно
забезпечення
системи
соціального
захисту
населення на перехідний період децентралізації;
 Підготовано
рекомендації
щодо
проведення
фінансової
пріоретизації з урахуванням інтеграційних підходів;
 Підготовано рекомендації щодо втілення Інтегрованої моделі:
"План впровадження Інтегрованої моделі" на державному та
місцевому рівнях з 2018 року.
 Розроблено концепцію Єдиного центру надання соціальних
послуг з урахуванням «Інтегрованої моделі» та досвіду роботи
центрів соціальних служб у Вінниці та Одесі;
 Розпочата співпраця з органами місцевого самоврядування,
зокрема з об’єднаними територіальними громадами Вінницької та
Одеської областей.
Документи розроблені в рамках проекту:
Методологічні засади надходжень до бюджету ОТГ
Пропозиції щодо фінансових механізмів забезпечення функціонування
інтегрованої соціальної моделі людського розвитку
Функції Єдиного центру надання соціальних послуг на рівні ОТГ
Модель єдиного центру надання соціальних послуг на рівні великого
міста
Наскрізні індикатори Моделі забезпечення людського розвитку
(соціальна складова)
Методика розрахунків індикаторів функціонування моделі соціального
сектору України

ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Загальний бюджет: 1 977 461.73 грн
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ДОНОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Civil Society: Dialogue for Progress
Armavir Development Center
UNICEF (проект "Аналіз процесів реформування")
UNICEF (проект "Підходи до соціальної реформи")
28544,55

60160,4

617020,98

1271735,8

ВИТРАТИ
Адміністративні витрати

Організація заходів

Розробка аналітичних документів

17%

55%

28%
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