
Стратегічний план «Вікімедіа 
Україна»

Антон Процюк,
менеджер проектів
«Вікімедіа Україна»



Спочатку нагадаємо 
собі:



● Стратегічний план громадської 
організації «Вікімедіа Україна» на 
2020—2022 роки.
Імплементовується уже 54 дні, ще 1042 попереду:)

● Не гамівна сорочка, а план розвитку, 
який можна й потрібно час від часу 
оцінювати.

Що це таке стратегічний план?



● Щоб більш обдумано й зважено 
підходити до того, чим ми займаємося

-> мати можливість планувати 
заздалегідь і працювати ефективніше.

● Щоб не відставати від міжнародного 
вікімедійного руху :)

Навіщо він потрібен?



Звідки він узявся?



● Стратегічний план — в основі нашого 
річного плану на 2020 рік (отже: наших 
активностей, нашого бюджету тощо).

● Стратегічний план — основний 
критерій для вибору проєктів, якими ми 
(не) займаємося.

Як він імплементовується?



Зміст стратегічного 
плану



● Місія — сприяти реалізації права людини на 
користування спільним спадком людства через 
підтримку ініціатив з генерування, розвитку, 
поширення і популяризації вільних знань.

● Бачення — світ, де всі мають доступ до знань 
своєю рідною мовою, і можуть грамотно ними 
користуватися.

Місія та бачення



ГО «Вікімедіа Україна» є лідером масового, 
різноманітного та впізнаваного волонтерського руху 
за вільні знання. Підтримує їхнє генерування, 
популяризацію та відкритий доступ до них. Сприяє 
поширенню контенту українською та іншими 
мовами, особливо мовами етнічних груп, що 
традиційно проживають на теренах України, а також 
активному та якісному розвитку спроможностей 
вікіспільноти.

Довгострокова візія



● Вільні знання. Ми створюємо умови для 
генерування й поширення вільних знань та 
відкритого доступу до них.

● Якість. Для нас важлива якість нашої роботи, і ми 
прагнемо до постійного вдосконалення.

● Відкритість. Ми приймаємо рішення прозоро та 
відкрито й намагаємося бути настільки 
публічними, наскільки це можливо.

Цінності



● Волонтерство. Ми є насамперед об'єднанням 
волонтерів.

● Незалежність. Ми є незалежними від політичних 
сил та комерційних інтересів.

● Співпраця. Співпраця, побудована на принципах 
рівності і взаємодопомоги, є нашим стержнем.

● Різноманітність. Ми підтримуємо справедливість 
знань та є відкритими для будь-кого, хто поділяє 
наші цінності.

Цінності



І, звісно, напрямки 
нашої діяльності. Про 

них окремо



Напрямки діяльності



Ціль: розширення, підвищення різноманітності та 
якості вмісту Вікіпедії та сестринських вікіпроєктів
● Заповнення прогалин текстового контенту
● Підвищення якості контенту
● Залучення медіаконтенту

1. Збагачення контенту



● Конкурси статей (e.g. Європейська весна)
● Тематичні акції (e.g. WikiGap)
● Підтримка тематичних тижнів
● Фотоконкурси (e.g. Вікі любить пам’ятки)
● Вікіекспедиції
● БоГеМА: співпраця з бібліотеками й музеями (а 

ще архівами й галереями)

Проєкти і програми





Ціль: збільшення кількості активних волонтерів та 
волонтерок у всіх сферах вікімедійної діяльності
● Залучення нових дописувачок і дописувачів до 

проєктів Вікімедіа
● Підвищення різноманітності спільноти 

дописувачів

2. Підвищення участі



● Вікімарафон!
● Освітня програма: співпраця з університетами і 

школами
● Розвиток мовних розділів мовами етнічних груп, 

що традиційно проживають на теренах України 
(наприклад, кримськотатарською)

● Залучення експертів та недопредставлених груп

Проєкти і програми





Ціль: Умотивована, проінформована, активна, 
відповідальна, навчена спільнота [проєктів 
Вікімедіа], яка ефективно та злагоджено діє задля 
поширення та популяризації вільних знань
● Навчання для членів та членкинь спільноти
● Підвищення мотивації та поінформованості 

спільноти

3. Підтримка та розвиток спільноти



● Заходи для спільноти (e.g. те, що у нас сьогодні)
● Тренінги для волонтерів (власні + стипендії на 

відвідування)
● Стипендії на відвідання міжнародних заходів
● Програми з мотивації дописувачів (Вікізгущівка 

або щось інше)
● Комунікація з вікіспільнотою (дайджести)

Проєкти і програми





Ціль: Збільшувати обізнаність про Вікімедіа Україна, 
проєкти Фонду Вікімедіа та вільні ліцензії
● Медіапідтримка та промоція Вікіпедії та проєктів 

Вікімедіа
● Робота з читачами й читачками та широким 

загалом для підвищення обізнаності

4. Обізнаність про Вікімедіа



● Медіаробота: соцмережі, блог, комунікації з медіа
● Офлайн-події: прес-конференції, промоційні 

презентації
● Робота над комунікаційною стратегією
● Співпраця з партнерами у сфері вільних знань
● Робота із вивчення читачів та цільових аудиторій
● Підготовка інформаційних матеріалів про 

Вікіпедію і вікіпроєкти

Проєкти і програми





Ціль: Україна має «свободу панорами»

5. Адвокація



До речі, що 
таке «свобода 

панорами»?



● Наразі концентруємося суто на свободі панорами 
— і не плануємо зупинятися, поки в Україні її не 
буде.

● На перспективу — було б цікаво зайнятися 
іншими адвокаційними проєктами, наприклад, на 
підтримку вільних ліцензій.

Проєкти і програми



● Злагоджена комунікація всередині Організації
● Злагоджена робота керівних органів
● Розвиток фандрейзингу
● Розвиток фінансового менеджменту
● Регулярний перегляд стратегічного плану

тощо

Окремо: інституційний розвиток



Коментарі?
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