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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН (ПРООН)
є глобальною мережею ООН в галузі розвитку,
яка виступає за позитивні зміни та надає країнам
доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів
задля допомоги людям в усьому світі будувати
краще життя.
Ми співпрацюємо з 166 країнами світу,
допомагаючи
їм
знаходити
власні
шляхи
розв'язання
глобальних
та
національних
проблем в галузі розвитку. Покращуючи свої
власні
можливості,
вони
мають
змогу
використовувати досвід і знання співробітників
ПРООН та широкого кола наших партнерів.
Світові лідери зобов'язалися виконати Цілі
Тисячоліття в галузі розвитку, включно із
вирішенням такого найважнішого завдання як
скорочення бідності вдвічі до 2015 року.
Наша присутність в країнах, які
розвиваються
ПРООН допомагає країнам, що розвиваються,
отримувати
та
використовувати
технічну
допомогу ефективно. У всіх видах діяльності
ПРООН виступає на захист прав людини та
створення рівних соціальних можливостей для
жінок та чоловіків.
Ми зосереджуємося на допомозі країнам спільно
знайти потрібні шляхи вирішення проблем,
поширюючи кращий міжнародний досвід та
довкілля також є проблемами, які мають
глобальне значення, разом зі зміною клімату,
втратою біологічного ріноманіття, знищенням
озонового шару. З огляду на це, очевидно, що
окремим країнам не під силу розв'язати їх
самостійно. ПРООН, шляхом впровадження таких
програм як Ініціатива-Екватор, Глобальний
екологічний
фонд,
у
тісній
співпраці
з
Програмою ООН з навколишнього середовища,
Світовим банком, допомагає країнам зміцнювати
їх потенціал у вирішенні цих проблем як на
глобальному і національному рівні так і на рівні
громад,
поширюючи
кращий
досвід,
забезпечуючи
використання
інноваційного
підходу до консультування в галузі політики,
об'єднуючи зусилля наших партнерів шляхом
впровадження спільних проектів.
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ФАКТИ
В світі нараховується 135 представництв
ПРООН в різних країнах
ПРООН впроваджує свою діяльність в 166
країнах
4,5 млрд. дол. США становив сукупний дохід
за 2005 рік
В світі нараховується 7568 добровольців ООН,
які адмініструються ПРООН
В 143 країнах надруковано 568 національних
звітів з людського розвитку
40 найбіднішим країнам світу надано допомогу
ПРООН стосовно розширення їх участі в
конкурентній боротьбі та підвищення рівня
ефективності міжнародної торгівлі
40% витрат на цілі попередження кризових
ситуацій та відродження у 2005 році
спрямовувалися
на
подолання
наслідків
стихійних явищ
35 країн отримали у 2006 році від ПРООН
допомогу в проведенні виборів
В 127 країнах впроваджуються проекти в
галузі енергетики та охорони навколишнього
природного середовища.

РОЛЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ
Представництво Європейської Комісії в Україні
було відкрито в центрі Києва у вересні 1993 року.
Представництво в Києві є одним з понад 130
представництв Європейської Комісії в світі.
Представництво має статус дипломатичної місії
та офіційно представляє Європейську Комісію в
Україні.
Європейська
Комісія
є
інституцією
Європейського Союзу, поряд із Європейським
Парламентом, Радою Європейського Союзу,
Верховним Судом та Аудиторським Судом.
1
січня
2007
року
завершилося
п’яте
розширення
Європейського
Союзу,
що
розпочалося в травні 2004 року. Сьогодні
Європейський Союз, до якого входять 27
держав-членів із загальною кількістю населення
майже 500 мільйонів людей, є найбільшим
торгово-економічним блоком у світі.
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Головними
завданнями
в
діяльності
Представництва є наступні:
Сприяти політичним та економічним зв’язкам
між Україною та Європейським Союзом
шляхом підтримання ефективного діалогу з
урядовими
установами
та
підвищення
поінформованості про Європейський Союз,
його установи та програми;
Відстежувати впровадження Угоди про партнерство
та співробітництво між Україною та ЄС;
Інформувати громадськість щодо розвитку
Європейського
Союзу,
роз’яснювати
та
відстоювати окремі аспекти політики ЄС;
Брати участь у впровадженні програм
зовнішньої допомоги Європейського Союзу.

НА РІВНЕНЩИНІ ВІДБУВСЯ
ТРЕНІНГ ДЛЯ КООРДИНАТОРІВ
ПРОЕКТУ ВІД РАЙОННИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ З 8 ОБЛАСТЕЙ
23-24 вересня у м.Сарни Рівненської області
відбувся тренінг для 35 координаторів Проекту від
районних державних адміністрацій 8 областей:
Луганської,
Полтавської,
Івано–Франківської,
Львівської,
Тернопільської,
Житомирської,
Волинської та Рівненської областей.
У
тренінгу
взяли
участь
заступник
голови РДА Світлана
Усик
та
спеціаліст
управління економіки
Сарненської РДА Марії
Цицюри, яка також є
контактною
особою
від Саренської РДА.
Тренерами виступили
міжнародний
Участь в тренінгу 23-24 вересня у
менеджер Проекту
м.Сарни делегації з ІваноДжейсігх
Сах,
Франківщини
спеціалісти
з
розвитку громад Володимир Шейгус та Югеш
Прадхананг, а
також
координатори
Рівненського
обласного
підрозділу
Ольга
Кашевська та Володимир Філіц.
А тим часом влада разом і з представниками
проекту докладатимуть максимум зусиль, аби
допомогти громадам зробити в цьому напрямку

перші чи не найскладніші кроки. Попереду –
чимале
поле
діяльності.
Ці
об’єднання,
створюватимуться не тільки під згаданий
донорський проект, а й для усіх наступних, які
громади
зможуть
залучити.
У
цілому,
новостворені
громадські
об’єднання
представлятимуть інтереси громади, її думку,
погляди, потреби, найактуальніші проблеми, які
потребують неодмінного вирішення. Це –
реально, отож необхідно докласти усі зусилля
щоб підтримати ці громадські об’єднання,
громади
та
допомагати
їх
подальшій
самореалізації»

ТРЕНІНГИ В РАЙОНАХ
На Івано-Франківщині 1-3 жовтня 2008р.
проведено тренінги «Ефективне управління
громадою» та «Спільне планування» для громад
Рогатинського, Городенківського та Тлумацького
районів, де взяли участь голови обраних для
реалізації проекту сільських/селищних/міських
рад, голови, а також члени активу утворених
об’єднань громадян.
Під час тренінгів були обговорені такі теми:
громада, її характеристика, можливості і роль у
місцевому самоврядуванні, етапи залучення
громади до вирішення місцевих проблем,
управління організацією громад, роль лідера,
способи ефективного спілкування та вирішення
конфліктів, управління коштами ОГ. Особливу
увагу було приділено стратегії та спільному
плануванню. Підняли питання про визначення
місцевих
проблем,
участі в заходах з
планування на рівні
сільських /селищних
/міських рад.
А 6-8 жовтня 2008р.
відбувся вже новий
тренінг по написанню
мікропроектної
пропозиції за участю
інженерів
проекту
Проведення тренінгу
Олега Баранецького
«Написання мікропроектної
та Олега Рогозіна.
пропозиції» 06-08 жовтня 2008 р.

--------КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Асистенти з мобілізації громад
Івано-Франківського обласного підрозділу впровадження Проекту:
Офіс: Івано-Франківськ, вул. Грушевського 21, 4 поверх. Тел.. 80504163726
Попелюх Леся Володимирівна тел. 80976793744, e-mail: lesya.popelyukh@undp.org.ua
Хомин Олеся Ярославівна тел. 80509048201 e-mail: lesya.khomyn@undp.org.ua
Центральний офіс: Київ 01021, вул.Грушевського 28/2, офіс 30
Тел./факс: (+38 044) 501 1197, e-mail: info@cba.org.ua. Веб сайт проекту: www.cba.org.ua.
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