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Взаємодія між організаціями, що надають соціальні послуги як фактор формування 

мережі соціальних послуг 

(Секція IV: Міжрелігійний та міжконфесійний діалог у глобалізованому суспільстві) 

Під «мережею» зазвичай розуміємо структуру пов’язаних між собою елементів. Мережа 

об’єднує безліч елементів за критеріями комунікативного зв’язку. Динамічний обмін 

інформацією, що характеризується постійністю і зворотним зв’язком, передбачає наявність 

мережі. У мережевому суспільстві по-новому об’єднуються всі індивіди та співтовариства. 

Зокрема, певна спільна програма або загальна мета переважно об’єднує громадянське 

суспільство в мережі.  

Суспільство в цілому є результатом спільної діяльності людей, їх співробітництва. У 

сучасних умовах партнерські стосунки між різними соціально-економічними об'єднаннями є 

одним із шляхів підвищення ефективності їх діяльності. Хотілося б зазначити, що взаємодія з 

організаціями будь-якого сектора як державного, так і з недержавного є дуже корисною для 

кожної організації соціальної сфери. Взаємодія з громадськими організаціями корисна у 

створенні та реалізації проектів, акцій та програм, оскільки вони є активними та ініціативними. 

Комунікація з організаціями державного сектора допоможе у лобіюванні інтересів організації та 

можливість залучення державних ресурсів, а ось міжнародні – допоможуть у фінансуванні та 

стриятимуть розробці нових ініціатив. 

Головною метою налагодження контакту з іншими соціальними структурами є 

розширення можливостей організації у наданні якісних послуг своїм клієнтам, лобіювання 

інтересів клієнтів та посилення ролі громадянського суспільства в Україні. Також існують такі 

переваги налагодження комунікації між організаціями, як: можливість перенаправлення 

клієнтів; налагодження ефективного механізму співпраці між організаціями, а також тісних 

стосунків на засадах довіри та партнерства; можливість обміну досвідом та інформацією 

стосовно розвитку соціальної сфери та ін. 

А основною перешкодою у налагодженні співпраці вважають закритість молодих 

організацій, що тільки розпочали свою діяльність та необізнаність у системі соціальних послуг, 

незнання діяльності та спеціалізації інших організацій соціальної сфери. А також недостатнє 

фінансування для реалізації нових ініціатив, недостатня мотивація молодих фахівців займатися 



неприбутковою справою та нерозуміння ролі громадської організації як буфера між державою і 

суспільством молодими фахівцями.  

Співпраця розширює мережу соціальних послуг у тому чи іншому напрямку, що полегшує 

надання соціальних послуг клієнтам соціальних організацій та підвищує їхню якість, оскільки 

ресурси самої організації примножуються. 

Тому варто сприяти налагодженню співпраці між організаціями соціальної сфери, 

оскільки це дозволить розширити мережу послуг, які можна запропонувати клієнтам 

організацій та розвинути і зміцними соціальну сферу в нашій країні. 

 


