Семінари-майстерні на тему методів
розробки стратегії місцевого сталого розвитку із залученням громадськості (5 днів по 8 год.) включатимуть найважливіші питання, пов’язані
із стратегічним плануванням в громаді,
управлінням циклом проекту, візуальною модерацією.
3)Книжкова публікація «Порадник – Як
розробити стратегію сталого розвитку
громади із залученням громадськості».

Децентралізація III
- діємо професійно

Партнери в проекті:

Terra Humana, Варшава, Польща

Порадник буде опубліковано на вебсторінці www.DecentralizationNow.eu
у вільному доступі.
ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА ПРОЕКТУ:
У співпраці з українськими партнерами
функціонує веб-сторінка проекту українською та російською мовами. На сторінках проекту публікується загальна
інформація, а також навчальні і інформаційні матеріали з 2015 та 2016 років і біжучого ходу проекту (навчальні
і інформаційні матеріали, електронні
посилання на інтернет адреси польських гмін та повітів, які співпрацюють
в реалізації проекту, рекламні матеріали, програми та графіки проведення
семінарів-майстерень, фото-звіти).
Як елемент поточної комунікації між
учасниками проекту, а також елемент
для його просування функціонує фанпейдж проекту в мережі Facebook.

Товариство Лева, Львів, Україна

Центр Регіонального Розвитку
«Перспектива»
Ічкі (АР Крим - Україна)

www.DecentralizationNow.eu
Facebook.com/
DecentralizationNow.eu

Підвищення компетентності
управлінських кадрів у громадах
в 5-ти областях сходу України,
Київській області та місті Києві.

витку, пошук фондів і управління. Учасниками проекту стануть представники
громад з 5-ти областей сходу України,
Київської області та міста Києва.
Проект продовжує процес навчання лідерів громад, який розпочався Фондом
TERRAHUMANA в рамках проектів Децентралізація I (2015) та Децентралізація II (2016).

Програму семінарів-майстерень в місті Києві буде модифіковано з точки
зору підтримки управління у великому
місті. Ми коротко опишемо структуру
і спосіб управління у Варшаві. Поділимося польським досвідом управління
соціальною і комунальною інфраструктурою в районах Варшави, в контексті
управління районами Києва.

ПОДІЇ В ПРОЕКТІ:

2) Тренерські семінари-майстерні
щодо методології стратегічного планування в громадах.

1) Семінари-майстерні «Децентралізація III – діємо професійно».
МЕТА ПРОЕКТУ:
Метою проекту є підвищення рівня
знань лідерів – осіб, які управляють
розвитком громад у сферах формування і управління бюджетом громади,
управління структурними одиницями
освіти, охорони здоров’я та комунального господарства громади, планування і ведення комунального господарства, створення інвестиційного клімату
та притягнення інвесторів.
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ:
Проект у практичній площині скеровано до 300 лідерів громад, а також до
50 лідерів районів міста Києва – осіб,
яких було обрано до виконавчих і законодавчих органів громад і районів, які
відповідають за розробку планів роз-

У кожній області буде проведено по
2 одноденних семінари-майстерні для
25 учасників. Викладачами будуть польські тренери, а також експерти практики
польських органів місцевого самоврядування (війти, бургомістри, експерти).
Зокрема, тематикою семінарів-майстерень буде:
• Формування і управління бюджетом
громади, в контексті досвіду польської гміни (громади)
• Управління комунальними структурними одиницями освіти та охорони
здоров’я – правові та фінансові умови
• Планування і управління в комунальному господарстві – досвід польських гмін
• Формування інвестиційного клімату,
притягнення інвесторів – необхідні
для виконання умови
• Щоб нас бачили – просування громади

