
“Програми Senior Expert різних Європейських країн –
ефективний інструмент розвитку українського бізнесу. 

Як скористатися грантовою програмою?”

15 червня 2016 року, м. Житомир



• Місія Фонду громади Житомира – розвиток громади
Житомира шляхом підтримки громадських ініціатив.

• Мета – покращувати якість життя житомирян шляхом
розвитку місцевої філантропії та безпосереднього
залучення жителів міста Житомира до реалізації
громадських ініціатив та вирішення актуальних місцевих
проблем.

• www.fondgromady.org.ua

http://www.fondgromady.org.ua/


Міжнародні програми Senior Expert - це

-можливість для українського бізнесу залучати експертів із-за
кордону на дуже вигідних умовах;

-змога для експертів із Західної Європи ділитися своїми
контактами та професійним досвідом.

P.S. Програми Senior Expert залучають старших за віком
фахівців, які перебувають на пенсії і мають змогу інвестувати
свій час та ділитися власним досвідом і напрацюваннями.



Суть міжнародних програм Senior Expert полягає в наступному:

Спеціалісти,

які перебувають на пенсії

Володіють життєвим та 
професійним досвідом

Орієнтовані на практичне 
вирішення 

проблем/задач

Незалежні та працюють 
на громадських засадах



Міжнародна асоціація програм Senior Expert об’єднує понад 20 країн:



«Senior Experten Service» (Служба Старших 
Експертів, SES) – це фонд німецької економіки, 
який за допомогою залучення німецьких 
експертів сприяє у становленні економіки, 
освіти і соціальної сфери у багатьох країнах 
світу.



• Фонд німецької економіки з 
міжнародної співпраці. 

• Допомога для самодопомоги.

• 40.000 проектів по всьому світі.

• Понад 11.000 фахівців.

• Ноу-хау «Зроблено у Німеччині».



«PUM» (Досвідчені Експерти із Нідерландів) –
некомерційна організація, фінансована Урядом і
Союзом Підприємців Голландії, що надсилає
голландських експертів, які консультують українські
компанії, виступають ініціаторами змін в культурі
підприємницької діяльності, допомагають у
визначенні «больових точок» компаній і підказують
варіанти вирішення проблем.



• Голландська волонтерська
організація, що сприяє розвитку
бізнесу знаннями та ноу-хау.

• Робота із підприємцями на 
пенсії.

• Працює у понад 70 країнах
світу, за більше ніж 80 
напрямками.

• Більше 35 років досвіду.



«SWISSCONTACT» (Швейцарський Корпус
Експертів) – благодійна агенція, яка підтримує
приватні, державні та добровільні організації.
Місія діяльності – надання підтримки
організаціям, що працюють в площині
подолання кризи через економічний та
соціальний розвиток.



• Організація державного і 
приватного сектора Швейцарії 
для розвитку співпраці і 
взаємодії на міжнародному 
рівні.

• Основне завдання - допомога 
економічному і соціальному 
розвитку.



«VOLONTARI SENIOR PROFESSIONALI» –
італійська програма професійної підтримки
бізнесу.



- Італійська громадська організація,
створена експертами-пенсіонерами, з
метою надати допомогу різним секторам
економіки та освіти.
- 500 проектів в 60 країн світу.



Цілі (ТОП- теми):

• Підвищення кваліфікації спеціалісітів та керівництва
підприємств (установ, організацій).

• Розробка маркетингових стратегій і стратегій збуту.

• Оптимізація технологічних процесів.

• Покращення умов довкілля і охорони праці.

• Менеджмент якості.

• Модернізація

• та багато іншого.



Джерела фінансування:

SES PUM SwissContact VSP Onlus

Держбюджет Держбюджет і 
організація роботодавців 
м. Гаага

Змішане 
держфінансування;   
благодійні внески 
представників бізнес-
структур та міжнародних 
організацій

В залежності від країни



Кількість…

SES PUM Swiss Contact VSP Onlus

…експертів у
наявності

Понад 11.000 Понад 4.000 Понад 600 Понад 500

…проектів за 
кордоном

2015 р.: 1.700 2015 р.: 1.800 2015 р.: 152 500

…проектів в Україні 2015 р.: 67
Немає обмежень

2015 р.: 35
Із 50 можливих

2015 р.: 10
Із 25 можливих

-



Замовник в Україні:

SES PUM SwissContact VSP Onlus

Будь-яка форма 
власності; не лише 
бізнес, соціальна сфера, 
освіта; державні 
структури

Малий бізнес МСП, навчальні заклади,
НУО, муніципалітети
(міське самоврядування,
окрім державних 
структур)

МСП

НЕ працюють з військовими та політичними організаціями 



Средняя тривалість проекту

SES PUM SwissContact VSP Onlus

Мінімальне

перебування експерта:

від 3 тижнів

(до декількох місяців) 

Від 7 до 14 днів 2-3 тижні 1 місяць



Договірні стосунки
SES PUM SwissContact VSP Onlus

Програма

ЕкспертЗамовник

Згода на реалізацію проекту Доручення на реалізацію проекту



Статті витрат, які покриває програма:  

SES PUM SwissContact VSP Onlus

Як правило, до уваги береться фінансовий стан сторони, яка приймає експерта.

В Україні, з досвіду минулих років, картина наступна: 



Статті витрат, які покриваються програмою:

SES PUM SwissContact VSP Onlus

- Обробка проекту.
- Підбір і підготовка
експерта.
- Медична страховка.
- (Міжнародні) 
авіаперельоти.

Плюс: спецфонд для 
соціальних проектів
(покриття місцевих
витрат).

- Обробка проекту.
- Підбір і підготовка
експерта.
- Медична страховка.
- (Міжнародні) 
авіаперельоти .

- Обробка проекту.
- Підбір і підготовка
експерта.
- Медична страховка.
- (Міжнародні) 
авіаперельоти .

- Обробка проекту.
- Підбір і підготовка
експерта.
- Медична страховка.
- (Міжнародні) 
авіаперельоти .



Витрати, які бере на себе сторона, що приймає експерта:

SES PUM SwissContact VSP Onlus

Всі місцеві витрати:
- Трансфер по Україні.
- Проживання.
- Базове харчування.
- Добові (5 євро; в Києві -
10).
- Перекладач (за
необхідності).

Всі місцеві витрати:
- Трансфер по Україні.
- Проживання.
- 3-х разове харчування
- Перекладач (у разі
потреби).

Всі місцеві витрати:
- Трансфер по Україні
- проживання
- 3-х разове харчування
- Перекладач в разі
потреби

Залежно від проекту - в 
Україні їх ще не було.



Що потрібно експертам?
Експертам не потрібні апартаменти 
класу «люкс», але їм необхідно 
надати:

• Звичайне, але чисте і безпечне 
житло
• Місце для роботи з хорошим 
освітленням
• Холодну і теплу воду
• Інтернет (де є така можливість)
• Здорове харчування (молочні 
продукти, фрукти та овочі)



Приклади реалізованих проектів 

в Україні



Замовник:
М’ясопереробне підприємство                        
(м. Макіївка)

Мета, результат проекту:
Підвищення якості ковбасної 
продукції, введення системи ІSO, 
оптимізація виробничих процесів



Замовник:
Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів (Сумська обл.)

Мета, результат проекту:
Підвищення кваліфікації співробітників 
(медсестер, лікарів, терапевтів) та 
проведення майстер-класів  для 
батьків щодо домашнього догляду



Замовник:
ВАТ “Березнівське птахопідприємство”

Мета, результат проекту:
Будівництво біогазових установок на 
базі силосних ям.



Замовник:
Міська рада м. Бар (Вінницька обл.)
Мета, результат проекту:
В рамках проекту “Чисте місто” зроблено 
оцінку екологічної ситуації району; 
розроблена муніципальна програма зі збору 
та переробки сміття; розпочато програму 
співпраці між муніципалітетами м. Б'єлє
(Швейцарія) і м.Бар (Україна), в рамках якої 
Бару була передана вантажівка для збору 
сміття.



Замовник:
Міжрегіональна Спілка Промисловців та 
підприємців Кіровського району АР Крим
Мета, результат проекту:
Аналіз стану навколишнього середовища та 
екологічної ситуації на території Кіровського 
району АР Крим;
Визначення технічної схеми і сучасної технології 
збору, сортування та переробки ТПВ
Визначення оптимального місця для розміщення 
міні-заводу з переробки ТПВ.
Розробка проектно-кошторисної документації 
міні-заводу з переробки ТПВ ...



Особливий внесок  VSP експерти зробили в розвиток Балканського регіону. 
Зокрема, в Албанії та Косово, де була реалізована велика кількість місій і де
італійські спеціалісти заслужили репутацію надійних та високопрофесійних
партнерів як на урядовому рівні, так і у сфері розвитку малого і середнього бізнесу,
незважаючи на нестабільність політичної та економічної ситуації у цих країнах.

В Україні проектів ще не було. Приклади проектів із інших країн:
Асоціація бджолярів Албанії – підвищення якості та складу меду для відповідності міжнародним стандартам.
Створення бізнес-інкубатора у Тирані (Албанія).
Підбір та поставка обладнання для швейних кооперативів Челябінська (Росія).
Розвиток фермерських господарств в Узбекистані (спільний проект програми розвитку ООН-ЄС).



Завдання офіційних представників програм Senior Expert в Україні:

Публічне просування і реклама програм серед потенційних реципієнтів.
Збір та реєстрація заявок, передача заявок в центральний офіс  (Бонн, 
Гаага, Цюріх, Турин).
Контроль за проходженням/реалізацією програм.
Оцінка результатів програм.



Контакти представників програм Senior Expert в Україні:

SES PUM SwissContact/ VSP Onlus

Мартін Ройтер
Регіональний пердставник

Юрій Трачук
Локальний представник 

Ірина Ковтун
Керівник представництв в 
Україні

+38 066 832 78 92
+38 063 589 74 94

+38 063 307 05 00
+38 097 007 05 00

+38 057 712 48 88
+38 050 364 15 43

mreu311@gmail.com rivneinnovation@gmail.com kovtun_i@mail.ru

www.ses-bonn.de www.pum.nl www.swisscontact.org
www.vsponlus.org

mailto:mreu311@gmail.com
mailto:rivneinnovation@gmail.com
mailto:kovtun_i@mail.ru
http://www.ses-bonn.de/
http://www.pum.nl/
http://www.swisscontact.org/
http://www.vsponlus.org/


Фонд громади Житомира

Голова правління – Жанна Соловйова

майдан Згоди, 6, оф.17

10001 м. Житомир

(0412) 46-10-86, (097) 294 37 53

E-mail: fondgromady.zt@gmail.com

www.fondgromady.org.ua

mailto:fondgromady.zt@gmail.com
http://www.fondgromady.org.ua/


Дякуємо за увагу!


