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НАГАДУЄМО:
КАРТА ПРОЕКТУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Наприкінці тренінгу його учасники вирішили, що
«візьмуть у свою скарбничку» найважливішу та
найкориснішу
інформацію,
зокрема,
цінні
рекомендації та знання щодо того, як організувати
роботу по розробленню стратегії розвитку громади,
як ставити і досягати стратегічні цілі. Крім того,
учасники відмітили, що після тренінгу вийшли із
розумінням і впевненістю в тому, що громада – це
сила, яка подолає всі труднощі.
За місяць учасники тренінгу зберуться знову, аби
навчитися складати мікропроектну пропозицію. А з
січня 2009 р. до навчання долучаться більшість
громад із восьми обраних для участі в проекті
районів Миколаївської області.
ПРОВЕДЕНО СЕМІНАРИ В СІЛЬРАДАХ ТА ПЕРШІ
ДІАЛОГИ З ГРОМАДАМИ

В середині грудня 2008 р. в Миколаївській області
завершено проведення семінарів та перших
діалогів з громадами в восьми обраних для участі у
проекті районів Миколаївської області.
СТАРТУВАЛА ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ДЛЯ
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАД

10 грудня в Миколаївській області стартувала
тренінгова програма для організацій громад (ОГ),
які беруть участь у Проекті. Перший тренінговий
день для чотирьох організацій Снігурівського
району були присвячені мистецтву керування ОГ та
плануванню у громаді. Варто відмітити, що громади
Снігурівщини заздалегідь готувались до участі в
проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду»: в чотирьох сільрадах було нещодавно
створені та офіційно зареєстровані організації
громад.
Учасники тренінгу не лише познайомилися із
базовими принципами діяльності ОГ, ведення
бухгалтерського обліку, звітування, а й обговорили
практичні дії із складання плану діяльності,
спільного
прийняття
рішень
та
управління
організацією.

В переважній більшості громад люди виявили
бажання співпрацювати з Проектом "Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду" та визначилися
з проблемами, які будуть вирішуватися в рамках
Проекту.
Можна
стверджувати,
що
більше
половини громад вже обрали для себе пріоритетом
вирішення проблеми з водопостачання. Крім того,
майже в усіх районах громади обирали для
вирішення проблеми дітей та молоді села: це або
ремонт школи, або придбання шкільного автобусу,
або ремонт клубу. В деяких пілотних громадах вже
засновані та працюють організації громад.
На
зборах
громади
села
Галаганівка
(Нововасилівська
с/р,
Снігурівський
район)
зібралися біля 20 найбільш активних мешканців
різного віку. Серед проблем, які є в селі, мешканці
називали
поганий
стан
доріг,
відсутність
газопостачання та водопостачання. Але все ж таки
проблемою для вирішення було обрано ремонт
сільського клубу,

Інформаційний вісник Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”

працівники якого є лідерами місцевої громади. Біля
двох років тому вони своїми зусиллями створили в
селі музей української хати та подвір’я, залучивши
до цієї роботи молодь села та створили організацію
громади «Скарбничка добрих справ».
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ТРЕНІНГ ДЛЯ КООРДИНАТОРІВ ПРОЕКТУ ВІД
РАЙОННИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

19 - 20 листопада у Євпаторії відбулась
регіональна зустріч-тренінг для 19 службовців
районних органів влади Миколаївської, Херсонської
та Одеської областей, що координуватимуть
впровадження мікро-проектів у пілотних громадах
їх району. Для них було організовано спеціальні
навчальні сесії для ознайомлення з підходом до
залучення громади до процесів місцевого розвитку,
специфікою його використання та результатами,
які він дає. Учасники обговорили роль та функції
районних
координаторів
у
світлі
подальшої
діяльності Проекту в регіоні.

Перед учасниками зустрічі в с. Галаганівка виступає
районний координатор проекту в Снігурівському районі
Твардовська Т.М.

Громада
с.
Олександрівка
(Доманівського
району) на зборах підняла та обговорила чимало
актуальних проблем. Яку з проблем обрати для
вирішення і чи зможе громада справитись із
завданнями проекту? Учасники зборів жваво
вирішували,
яку
проблему
обізначити
як
найважливішу для вирішення і під неї готувати
проектну пропозицію ля фінансування Проектом
«Місцевий розвиток» (50%) та місцевим бюджетом
(45%). Ще 5% має зібрати сама громада. Громада
вирішила також приділяти більше уваги догляду за
спільною власністю, не лише кожен за своїм
подвір’ям чи домом.

Планується, що на базі райдержадміністрацій
кожного з пілотних районів буде створено
районний ресурсний центр громад, на початковому
етапі технічну та експертну підтримку йому
надаватиме Проект, а в подальшому планується,
що вони зможуть функціонувати самостійно.
Своїм досвідом реалізації проектів, орієнтованих на
громаду, поділилась Аліє Вейсова, начальник
відділу по міжнаціональним відносинам Сакської
районної адміністрації. У Сакському районі вже
реалізовано кілька Проектів в рамках Програми
розвитку та інтеграції Криму та Муніципальної
програми
врядування
та
сталого
розвитку.
А.Юсупова поділилась враженнями від співпраці з
місцевими громадами та закликала своїх колег
активно співпрацювати з Проектом та допомагати
реалізовувати місцеві ініціативи, адже «від такої
роботи ви отримуєте справжнє задоволення,
професійно зростаєте та почуваєтесь на сходинку
вище».
У тренінгу також брали участь 6 асистентів з
розвитку
громад
обласних
підрозділів
впровадження Проекту у південний областях. Вони
розповіли про успіхи та досягнення впровадження
Проекту в своїх регіонах та спільно з районними
координаторами обговорили подальші кроки по
співпраці та представили спільні плани з реалізації
мікро-проектів громад у наступному 2009 році.

Громада с.Олександрівка обговорює проблеми та шляхи
їх вирішення

Наприкінці зустрічі учасники з задоволенням
відмітили, що повністю справдились їх очікування
отримати нові знання та обмінятись досвідом з
колегами.
Обмінявшись
контактами,
районні
координатори
планують
в
подальшому
підтримувати
зв’язок,
і
таким
починає
функціонувати мережа спеціалістів із районних
органів влади, задіяних в реалізації проектів
місцевих громад.
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