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Запрошення до участі в проекті
«Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для
країн Східного партнерства»,
що реалізовуватиметься в рамках програми Флагманських проектів
Міжнародного Вишеградського Фонду.
Запрошуємо представників організацій громадянського суспільства, органів
місцевого самоврядування та активістів до участі в проекті «Розбудова
спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного
партнерства».
Проектом передбачено низку заходів, в рамках яких в Україні та Молдові буде
створено Академію спроможності громад, яка в подальшому на постійній основі
проводитиме навчання, семінари та тренінги, спрямовані на розбудову спроможності
територіальних громад обох країн.
В період до 15 лютого проводиться конкурсний відбір учасників проекту, а саме:
1. Учасників 5-денного навчального тренінгу із програми підготовки експертів у
м. Вінниця 01-05.03.2016 р. – 20 осіб з України, 10 осіб з Молдови.
2. Тренерів для проведення тренінгів за запропонованою тематикою в рамках 5денного навчального заходу із програми підготовки тренерів у м. Вінниця 0105.03.2016 р. – 5 тренерів
Детальніше про проект:

Головний реалізатор проекту:
ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина»
Партнери:
Україна:
Єврорегіон «Дністер»
Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування
ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»
Вінницька обласна рада
Молдова:
Єврорегіон «Дністер»
Адміністрація Сорокського району
Польща: Великопольський Центр Освіти і Курсів Самоврядування (Познань)
Чехія: Інститут стабільності та розвитку – ISD (Прага)
Словаччина: Карпатська фундація (Кошице)
Угорщина: Міжнародний центр демократичних перетворень – ICDT (Будапешт),
Асоціація регіонального розвитку Єврорегіону Карпати (Ньїредьгаза)
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Етапи реалізації проекту:
І етап – підготовчий та відбірковий.
1. Проведення стартової прес-конференції проекту у м. Вінниця – 20.01.2016.
2. Підготовка проведення циклу 5-денних тренінгів у м. Вінниця. Проведення
конкурсного відбору 5 тренерів з України та Молдови для проведення тренінгу із програми
підготовки експертів.
3. Проведення конкурсного відбору потенційних експертів із України та Республіки
Молдова для проходження програми підготовки у м. Вінниця (30 осіб: 20 - Україна,
Вінницька область; 10 – Молдова, район Сороки). До складу конкурсної комісії ввійду
представники організацій-партнерів та тренери. Відбір учасників здійснюватиметься на
основі аналізу мотиваційних анкет.
ІІ етап – навчальний.
4. Проведення 5-денного навчального тренінгу із програми підготовки експертів у м.
Вінниця для 30 осіб (01-05.03.2016) на теми:
- Досвід проведення реформ в країнах Європи: можливості впровадження в Україні та
Молдові;
- Місцеве самоврядування: відкрите, прозоре і підзвітне;
- Ефективне партнерство громада-влада-бізнес;
- Роль медіа у посиленні спроможності територіальних громад;
- Механізми участі громадськості у процесі прийняті рішень - важлива форма
взаємодії з членами територіальної громади.
Навчання проводитимуть 5 тренерів із України і Молдови та тренери країн
Вишеградської четвірки через веб-зв’язок.
В рамках навчання будуть проведені попереднє і підсумкове тестування учасників для
визначення ефективності проведеного навчання, оцінки засвоєння матеріалу та фахового
рівня учасників.
ІІІ етап – підготовка та проведення навчальних візитів.
5. Формування групи 15–ти експертів для Академії спроможності громад. Серед 30
учасників навчань із програми підготовки експертів конкурсною комісією буде відібрано 15
експертів (10 з Украъни та 5 з Молдови) для подальшої участі у проекті за такими
критеріями: рівень засвоєння матеріалу навчань на основі попереднього та підсумкового
тестування, мотивація та план мультиплікації отриманих знань. Такий відбір здійснюється з
метою підвищення рівня мотивації та ефективності роботи експертів.
6. Організація та проведення навчального візиту до країн Вишеградської Четвірки для
15 експертів (10 з України та 5 з Молдови), 5 координаторів проекту та 4 представників ЗМІ
(1 відеограф, 2 журналісти електронного ЗМІ та 1 журналіст друкованого ЗМІ). У рамках
візитів делегація буде вивчати кращі практики посилення спроможності територіальних
громад у Польщі та Угорщині (по 2 дні), Чехії та Словаччині – по 1 дню. Загальна тривалість
навчального візиту – 11 днів, 7-17.05.2016 включаючи всі переїзди.
7. Проведення прес-конференції за підсумками навчального візиту у м. Вінниця за
участі 15 експертів проекту із України та Молдови – 21.06.2016.
ІV етап – розробка навчальних програм.
8. Розробки 5 навчальних тематичних програм для Академії спроможності громад. 15
експертів проекту розробляють 5 навчальних тематичних програм (3 експерта на кожну
тему) під час 15-ти одноденних зустрічей у м. Вінниця та м. Сороки (3 зустрічі для 5 мінігруп). До складу 5 міні-груп увійдуть 2 експерти із України та 1 із Молдови. При розробці
Проект реалізується за підтримки
Міжнародного Вишеградського фонду

www.visegradfund.org

The project is implemented with the support of the
International Visegrad Fund

www.ukrpolgerm.com

The Capacity Building of Local Communities: V4 experience for EaPC

Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства

www.v4foreap.weebly.com
учасники здійснюватимуть корекцію напрацьованих програм за допомогою експертів країн
Вишеградської четвірки, для кожної програми будуть визначені потенційні цільові аудиторії
слухачів. Надалі учасники проекту із своїми програмами стануть експертами Академії
спроможності громад. – 18.05-20.06.2016
V етап – відкриття Академії спроможності громад у м. Вінниця та в м. Сороки.
9. Відкриття Академії спроможності громад у м. Вінниця на базі Вінницької обласної
Асоціації органів місцевого самоврядування та в м. Сороки на базі Єврорегіону «Дністер» 22.06-11.07.2016.
10.
Поширення оголошення про навчальні модулі на сайтах організацій-партнерів
та прийом заявок від потенційних учасників (представники органів влади та місцевого
самоврядування, громадськості, ЗМІ та бізнесу). Конкурсною комісією за результатами
аналізу отриманих заявок будуть визначені найпопулярніші теми для 4-х навчальних
модулях тривалістю по 2 дні: 2 модулі у м. Вінниця - 30 учасників та 2 модулі у м. Сороки –
20 учасників.
11.
Підготовка та проведення перших 4-х навчальних модулів в рамках Академії
спроможності громад у м. Вінниця (2 по 30 осіб) та в м. Сороки (2 по 20 осіб). Навчання
проводитимуть тренери з України та Молдови – 15.08-12.09.2016.
VI – підсумковий.
12. Підсумкова Міжнародна конференція на тему: «Розбудова спроможності
громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства» на 400
учасників. Під час Конференції буде презентовано отриманий досвід під час реалізації
проекту, а також досвід країн Вишеградської четвірки в сфері впровадження реформ. Також
буде презентовано розроблені навчальні модулі та діяльність Академії, результати перших
проведених навчальних модулів та перспективи подальшого розвитку Академії.
Запрошуються учасники проекту, представники організацій-партнерів, 8 експертів із країн
Вишеградської четвірки,
представники влади, органів місцевого самоврядування,
громадськості, ЗМІ та бізнесу з України та Молдови. У рамках проекту для участі у Формі
забезпечуються проїзд та проживання 8 експертів із країн Вишеградської четвірки та 50 осіб
із Молдови – 15.10.2016.
Усіх зацікавлених просимо до 12-00 понеділка, 15 лютого, надіслати заповнену анкету
учасника або анкету тренера (містяться в додатку) на електронну адресу kavunets@i.ua
Про результати конкурсного відбору буде повідомлено не пізніше 17 лютого на
електронні адреси, з яких надійдуть анкети.

За довідками звертайтесь до
(+38-098-485-24-23, kavunets@i.ua )

координатора

проекту

Андрія

Кавунця
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