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Слава Богу! Подія, яку анонсували провідні світові мас-медіа
, відбулась. Три доби, з 10 до 12 серпня, на Стрийщині тривав
Форум кредитних спілок, яким продовжив свою успішну ходу II-й
Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок. Форум став
міжнародним, бо у ньому взяли участь представники України (із
різних куточків від Луганщини до Закарпаття), США, Канади,
Нідерландів, Польщі, а долучилися через вітальне відео друзі
із Німеччини.
Яким ви побачили це дійство? Про це ми шляхом анкетування
розпитали безпосередніх його учасників, партнерів, симпатиків
і, звісно, організаторів.
37 форумчан, а це понад третина від загалу, надали свої
відповіді, причому лише 4 із цих відповідей виявились
анонімними.
Позаяк анкета була дуже велика та дещо обтяжлива, а звіт
сягнув майже 70 сторінок, то ми вирішили подавати інформацію
невеликим порціями із продовженням. Сьогодні представляємо вам

огляд відгуків учасників Форуму кредитних спілок на таку тему:
Яке Ваше враження в цілому від Форуму?

Діаграма
відповідей
на
запитання: яке Ваше враження
в цілому від Форуму?
На запитання, яке Ваше враження в цілому від Форуму, відповідь
дали 35 із 37 учасників опитування. 22 учасника Форуму (62,9%
від тих, хто відповів) сказали: «Відмінно. Форум перевершив
мої очікування». 12 (34,3%) відмітили Форум оцінкою «добре»,
бо одержали те, на що розраховували. Лише 1 форумчанин (2,9%)
заявив, що в цілому подія була непоганою, але не всі його
очікування виправдалися. Двоє з опитаних утримались від
відповіді.
Форум пройшов у дружній та конструктивній обстановці, –
зазначила Ольга Мороз.
«Широка географія учасників. Команда професійних виконавців
діяла злагоджено. Постійне наростання емоційного піднесення.
Нам це вдалося. Дрібниці, які би мали бути, відомі тільки
одиницям організаторів
», – таке враження в цілому від
Форуму має Петро Маковський.
«Ми це зробили!» – наголосив Юрій Мокрицький.
На думку Петра Харченка, форум відбувся «на найвищому рівні.
Проведення таких, або подібних зібрань повинно буди постійним,
задля популяризації кредитного руху країни».
Високий рівень організації та проведення Форуму відзначили в
своїх коментарях Ігор Сидор і Марія Сюма відповідно.

На думку Миколи Трифонова, «форум пройшов відмінно, тому що
організатори форуми доклали максимум зусиль в розголошенні
інформації та розбудові кредитно-кооперативного
руху в
Україні, за участю вітчизняних і зарубіжних представників».
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Ось, що сказав Олександр Кривенко: «Успіх форму – результат
злагодженої, кваліфікованої роботи людей різних професій,
навичок і талантів, яких єднав командний дух. На повну
запрацював сайт Фестивалю та його майданчики в соціальних
мережах Інтернету, де кожен міг отримати завжди актуальні та
вичерпні дані про програму Форуму, про умови участі в ньому, а
також – через розширене анкетування – про тих, хто вже
зголосився приїхати на подію, і в такий спосіб дізнатися
більше про своїх колег і їхні очікування від зустрічі на
Стрийщині. Кожному, хто реєструвався на Форум, а також його
гостям пропонувалося записати короткий ролик як презентацію
себе колегам. Лише Анна Гамбург із Німеччини скористалася цією
нагодою попри те, що не мала можливості приїхати в Україну.
“Вітаємо із Всесвітнім фестивалем українських кредитних
спілок, який проводиться під гаслом дружби, співробітництва,

миру, соборності та побудови спільного благополучного
майбутнього”, – сказала всім нам добродійка Анна милозвучною
українською мовою. Кілька вітальних слів на адресу форумчан
виголосив англійською мовою і Томас Райнке, чоловік Анни
(http://wfucu.org.ua/2017/08/08/anna-hamburh-forumchanam/)?.
І сайт, і сторінки в соціальних мережах стали для мас-медіа
потужним джерелом інформації про саму подію та заходи з її
промоції. Добрими та професійними партнерами в цій царині
виявили себе прес-служби Львівської обласної державної
адміністрації та Львівської обласної ради, які поширювали
новини про Форум і надавали йому всіляке сприяння. Відбулося
дві прес-конференції – у Києві та Львові, під час яких
журналісти, блогери, фотографи могли вживу поспілкуватися з
ініціаторами та партнерами Форуму. В результаті співпраці зі
ЗМІ вийшла низка ґрунтовних матеріалів про майбутнє міжнародне
зібрання на Стрийщині представників української кредитної
кооперації: статей, фото- та відеорепортажів. Ось одна із
публікацій: Свій до свого по своє! Запрошує ІІ Всесвітній
фестиваль
українських
кредитних
спілок
(http://wfucu.org.ua/2017/08/07/kryvenko_svii-do-svogo_2736/).
Решту матеріалів можна переглянути на офіційному сайті
Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок
http://wfucu.org.ua. Така комунікація продемонструвала
відкритість організаторів події громадськості, а також сприяла
тому, що на Форум були акредитовані справжні акули пера,
відеокамери та фотоапарата. Суттєвим позитивом слід вважати
широке географічне представництво на Форумі спілок і партнерів
як в українському (Київ, Дніпропетровськ, Житомирщина,
Закарпаття,
Івано-Франківщина,
Львівщина,
Луганщина,
Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина, Чернігівщина), так і
в світовому вимірах (Канада, Нідерланди, Польща, США). Знаю,
дехто з учасників вважає, що представництво кредитівок на
Форумі і за кількістю, і за географічною різноманітністю мало
бути ще більшим. Вони праві, бо такого рівня інтеграційні та
професійні заходи, яким став нинішній Форум, кредитні спілки
практично не проводять, а просто варяться в своєму
професійному котлі, що свідчить про низьку організаційну

спроможність та розрізненість у системі кредитних спілок.
Приємно, що Форум не оминули своєю увагою депутати Верховної
Ради. Виявили щире зацікавлення у співпраці з кредитівками
представники Нацкомфінпослуг, Львівської обласної державної
адміністрації та Львівської обласної ради, низка авторитетних
експертів. Програма Форуму була дуже насиченою та гармонійно
поєднувалась з приємним відпочинком, пленарні засідання та
круглі столи виявились корисними, високо інформативними,
доповідачі – добре підготовленими та цікавими, розгляд ними
питань – ґрунтовним, а дискусії – змістовними. Ця подія мала
позитивний емоційний заряд, дарувала добрі емоції та залишила
приємні, яскраві спогади. Водночас, на думку Олександра
Кривенка, «бракувало фінального акорду – спільного документа
на кшталт резолюції чи меморандуму учасників Форуму, який міг
би стати дороговказом для всіх зацікавлених сторін, в тому
числі з боку самих кредитівок, асоціацій кредитних спілок,
експертів, партнерів, представників органів влади місцевого та
центрального рівнів». Утім, я сподіваюсь, що цей недолік
можливо усунути, позаяк учасники форуму доручили організаторам
доопрацювати вже поданий проект резолюції, та включити до
нього ідеї, які були висловлені на форумі.
Крім того,
підготовці якісної резолюції також слугує дистанційне он-лайн
опитування учасників Форуму, що вже відбулося.
«Чисельність учасників, широка географія спілок, ретельна
підготовка проведення заходів офіційних та неофіційних», –
такими позитивними рисами описав подію Ігор Ковердан.
«Багато позитивних емоцій, приємних спогадів та яскравих
подій» виніс з Форуму Святослав Сурма.
«Мене приємно вразила кількість і рівень гостей і доповідачів
форуму. Не очікував представників Верховної Ради. А виступи
представників ОДА і Нацкомфінпослуг показали щиру
зацікавленість у співпраці і увагу до нас», – поділився своїми
відчуттями Сергій Довгань із міста Хмельницького.
«Багато цікавих доповідачів, дуже насичена програма, яка

гармонійно поєднувалась з приємним відпочинком», – такі
спогади про Форум має Ірина Васьків.

Учасники Форуму кредитних
спілок (зліва – направо):
Богдан Захарчишин; Ольга
Шевель,
Володимир
Коломацький, Оксана Довгун,
Іван Вишневський. Автор
світлини – Олексій Палій.
Володимир Коломацький із міста Старобільска (Луганщина),
позитивно оцінивши підготовку до форуму, сумує з того, що, на
його думку, учасників було небагато.
«Чудова організація, змістовні дискусії, корисна інформація, –
каже про Форум Дмитро Казарінов із міста Черкас.
«Відмінна організація та інформативні сесії», «Все
організовано на високому рівні», сказали інкогніто ще двоє
форумчан.
«Була можливість почерпнути
констатувала Марина Футерко.

змістовну

інформацію»,

–

«Цікаві люди, цікаві думки», «добра організація, зустріч з
друзями», – розмірковують про Форум Наталія Бобиляк і Оксана
Ряска відповідно.
«Тільки

позитивні

враження»

має

від

цієї

події

Оксана

Маковська.
Так само позитивно згадує Форум і Леся Паплик:
сподобалось, багато емоцій та гарних вражень…».

«Дуже

«Файно було в колі друзів», – сказав Богдан Сидорак.
«Дуже кваліфіковано організований Форум. Відчувається
командний дух» , – так висловився Сергій Комісаров.
«Високий рівень, змістовність кожного розглянутого питання,
святковість», – ділиться своїми відчуттями Галина Овсянецька.
Іван Вишневський, відзначаючи і «високий рівень організації
Форуму», і «гарні виступи», вважає, що «дискусії не було».
«Жорсткий модератор» – це добре, – каже він, – «для дотримання
регламенту, але погано для дискусії та зворотного зв’язку». На
думку Івана, «в майбутньому слід або зменшувати кількість
доповідачів, або збільшувати тривалість. За цієї обставини
буде можливість розпочати діалог «президія – зал». Крім того,
він запропонував обирати час для проведення Форуму так, аби це
не був пік періоду відпусток.
Щодо відсутності дискусій, то варто зауважити, що “залізний
модератор” надав можливості всім виступити та концентрувати
свої думки, не було жодного форумчанина, який
міг виступити.

хотів би і не

Богдан Щепанюк сказав, що подія була непоганою, але не всі
його очікування виправдалися. Цей учасник не задоволений тим,
що, як він пише, «захід називався “Форум кредитних спілок”, а
чути було тільки про одну спілку». У зв’язку з цим зауважу, що
згідно з офіційною програмою Форуму, в створенні якої брали
участь усі охочі, представники 4-х кредитівок стали офіційними
спікерами цієї події. 10 серпня (в 1-й день Форуму) в
Народному домі міста Стрия, що на Львівщині, відбувся круглий
стіл “Українські кредитні спілки: кращі практики служіння
громаді”. На цій дискусії виступили, крім представника
кредитної спілки “Вигода” Івана Гарбовського, також і Богдан

Захарчишин, член ради директорів Української федеральної
кредитної спілки м.Рочестер “УФКС у м.Рочестері, і
Володимир Коломацький, член правління кредитної спілки “Агрокредит” (м.Старобільськ), і Оксана Довгун, голова правління
кредитної спілки “Косівська”, а до дискусій, які відбулися 11
серпня (2-й день Форуму) могли долучитися без обмежень усі
форумчани – представники кредитівок, які прибули на Форум.
Микола Мазур вважає, що подія на
Стрийщині дала фору подібним
ініціативам, які реалізує навіть
європейський
кооперативний
альянс, де він мав можливість
брати участь, адже, вона була
організована значно краще в
плані
дотримання
заявленої
програми, регламенту, проведення професійних і культурномистецьких заходів.
«Мегапозитивні
люди,
хороша
організація,
висока
відповідальність, почувалася невимушено та натхненно», –
поділилась своїми враженнями від Форуму в цілому Оксана
Король.
«Зустріччю добрих друзів і партнерів» назвав Форум Мирослав
Маринович.
Олександр Кривенко, член оргкомітету, прес-секретар
Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок
Для створення цієї статті використано фотографії, авторами
яких є Олексій Палій і Віктор Бившев.
Більше світлин – в альбомах Форуму, які до вашої уваги –
тут: https://www.facebook.com/pg/wfucu/photos/?tab=albums
Далі буде.
Продовження
читайте,
будь
ласка,
тут: http://wfucu.org.ua/2017/09/04/kryvenko-best-report_forum
_2789/

Постійне посилання на цю статтю: Олександр Кривенко. Форум
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Читайте нас, будь ласка, та долучайтеся до сторінок у
соціальних мережах!
Офіційний сайт: www.wfucu.org.ua
Сторінки у соціальних мережах:
Спільнота Всесвітній фестиваль українських кредитних
спілок https://www.facebook.com/wfucu/
Група
Всесвітній
фестиваль
українських
кредитних
спілок https://www.facebook.com/groups/wfucu
Подія Форум кредитних спілок
https://www.facebook.com/events/214572452402006/

