
ПРОГРАМНА МЕТА ПРОЕКТУ 
“МЕТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ”



Що можна змінити 
прямо тут і зараз?



Подолати корупцію?

Ні



Змініти політичну систему?

Ні
Це все доволі складно!



Мінімальна дія для змін

Для складних систем важко виміряти мінімальну дію 
для змін для кожного. Того маленького юніта з якого 
по цеглинках зібрати велику систему.

Але якщо взяти територію України, яка є 
вімірювальною - 603 628 км² і поділити її на 
мінімальні юніти - метри квадратні, і дати 
можливість громадянам брати відповідальність за ці 
метри? Це буде найлегше, що може зробити 
людина для мінімальної зміни? 



Звідки ідея?
Це симбіоз ігрового моменту, реальної 
дії, визнання, лідерства.



Як це виглядає?
“Метр відповідальності” — це мобільний 
додаток, за допомогою якого можна в 
кілька дотиків на смартфоні вибрати 
квадратні метри території міста, парку, 
лісу, де ви зробили певні покращення. 
Наприклад, прибрали сміття, посадили 
газон, зробили доріжку і тд. Ці метри 
території будуть “належати” вам у вашій 
відповідальності.



Прибери сміття і відміть ці метри на карті



Змагайтесь між собою, хто більше візьме 
відповідальності за територію України у 
конкретних вимірах і стандартах.

- Об’єднуйтесь у команди;
- Контролюйте інших 

відповідальних за метри 
квадратні;

- Змагайтесь хто більше 
візьме відповідальності;



Що подібне вже є? На сайті NYC Street Tree Map всім 
деревам створили персональні 
картки. Вказана порода дерева і 
малюнок листа, діаметр стовбура, 
точні координати і зображення з 
Google-панорам.

Картки служать і елементом 
контролю. Можна повідомити про 
проблему з цим деревом або 
навпаки внести дані про відхід. Щоб 
стежити за конкретними деревами, 
жителі додають їх до персональних 
списки і діляться в соціальних 
мережах.



Що потрібно?
Думай глобально, дій локально! - саме за таким правилом працює наша 
команда. 

Друге правило - все, що можна виміряти, можна покращити.

Тому реально оцінюючи бюджет в 1 млн гривень, можна розробити 
такий додаток на смартфон для Android та iOS. Зібрати технічну 
команду, організаційну команду. Організувати представників в кожній 
області, запустити змагання. Залучати до реалізації бізнес та 
громадські організації.



метри твоєї відповідальності
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