Для чого започатковувати громадську організацію?!
Перед тим, як створити громадську організацію, важливо подумати: для чого
ви це робите? Можливо, вже є така організація, якій ви довіряєте, і простіше
доєднатися своїм проектом до неї? Тоді не треба буде хвилюватися про
процедури, реєстрації, подальшу роботу.
Громадська організація – це не на один день, тим більше, якщо створюється
юридична особа (це вже звіти, які потрібно подавати як мінімум щороку, а
якщо є постійна фінансова діяльність, то й частіше). Тому перше – потрібно
з’ясувати для чого ми це робимо.
Які цілі несе нова громадська організація? Як юридична особа вона не
заробляє. Вона може залучати гроші, ви можете платити гонорари, але не
отримувати прибуток. Це не бізнес, який заробляє, виплачує зарплати, сплачує
комунальні послуги, оренду і залишок ділить між керівними органами.
Наступний крок – будівництво довіри. Розгалужена система громадських
організацій є важливим показником розвитку громадянського суспільства. В
Україні кількість зареєстрованих громадських організацій з року в рік зростає.
Але при цьому виникають і негативні моменти, недовіра суспільства до
громадських організацій.
Основними причинами низького рівня довіри до громадських організацій та
громадської пасивності є:
- зайнятість громадян повсякденними проблемами виживання,
- недостатня інформованість про існуючі громадські організації
- пасивність громадських організацій щодо інформування громадян
- низький рівень залучення громадян до діяльності об’єднань.
Низький рівень довіри громади означає, що люди не будуть жертвувати на
рахунок організації гроші, і – що важливіше, - свій час, увагу та ресурси. Ви
можете виграти грант від міжнародного фонду на проведення фестивалю, але
люди, не знаючи про вас і не довіряючи вам, не прийдуть на цей захід…
Ще одна причина того, що люди мало довіряються громадським організаціям,
це низька оцінка ефективності їх діяльності. Головними причинами
неефективності громадських організацій, на думку громадян, є їх недостатня
активність та неспроможність реально впливати на ситуацію в регіоні і в
країні.
Сьогодні лише менша частина із легалізованих громадських організацій
постійно і активно працюють. Більшість існують лише формально. Особливу
групу складають організації, що активізуються лише в період передвиборних
кампаній і працюють у межах агітації чи контрагітації відносно того чи іншого
кандидата, виборчого блоку.
Такі організації фактично не роблять істотного внеску у розвиток
громадянського суспільства – у забезпечення прав і свобод людини,
інформованості і політичної освіти громадян, залучення громадськості до
вирішення соціальних проблем на місцевому та регіональному рівнях і т. ін.
Відповідним чином реагують і люди.

