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ПІДТРИМКА ЄС У ЗМІЦНЕННІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Європейський Союз в рамках Європейської 
політики сусідства розширює підтримку різних 
заходів, спрямованих на розвиток потенціалу та 
зміцнення громадянського суспільства країн-
партнерів, включаючи й Україну.  
ЄС підтримує заходи з активізації діяльності 
організацій громадянського суспільства та інших 
гравців на національному, регіональному та 
місцевому рівнях. Євросоюз підтримує та 
заохочує недержавні структури до діалогу 
стосовно різноманітних проблем, зокрема, 
питань демократизації, дотримання прав людини 
і свободи висловлення, прав жінок, освіти та 
охорони довкілля. 

 

Активісти українських організацій громадського суспільства  

Євросоюз також надає фінансування для розбудови потенціалу громадянського суспільства у співпраці з
органами влади. Особлива увага приділяється й спроможності органів влади вести діалог як з окремими
громадянами, так і з громадянським суспільством в цілому – йдеться, зокрема, про вдосконалення правових та
адміністративних засад. Одним з завдань Плану дій Україна-ЄС є, «забезпечення свободи асоціацій та
залучення громадян до процесів прийняття рішень, в тому числі – через діяльність громадських організацій». 

на закриття конференції проекту “Подальше зміцнення 
громадянського суспільства” 

Програма з партнерства в інституційному розвитку (IBPP) та Європейський інструмент «Демократія та права
людини» (EIDHR) – це дві основні програми ЄС, спрямовані на підтримку розвитку громадянського суспільства
України. Іншими ключовими ініціативами є проект «Подальше зміцнення громадянського суспільства» та його
попередник, проект «Підтримка розвитку неурядових організацій (НУО) в Києві та обраних регіонах», яким
вдалося успішно розвинути потенціал неурядових організацій щодо надання соціальних послуг у партнерстві з
місцевими органами влади. Особлива увага приділялася таким аспектам, як фінансовий менеджмент, навички зі
створення мереж, зв’язки з громадськістю та фандрейзинг. Бюджет обох проектів склав 4 мільйони євро. 
У цьому виданні бюлетеню йдеться про два проекти IBPP. Один з них опікується розвитком мереж НУО у Західній
Україні. Другий спрямовано на підтримку лідерів молодіжних профспілок. Формат IBPP також використовувався
при проведенні консультацій з НУО щодо продовження співпраці України та ЄС у сфері громадянського суспільства
та майбутньої підтримки розвитку українського громадянського суспільства з боку Євросоюзу.  

http://www.ibpp.org.ua/

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 
 

Керівник громадської організації Лілія Романенко – про свій досвід роботи в проекті “Школа мам”
(Рівне). Проект організував тренінги та консультації для майбутніх і молодих батьків щодо безпечних
пологів та виховання дітей. 
 

– Пам’ятаю, як нашій крихітній громадській організації виповнилося лише кілька місяців, коли Представництво
Єврокомісії в Україні надало нам наш перший грант за програмою зміцнення громадянського суспільства. Тоді,
ми – українські акушери і звичайні громадяни міста Рівного – не мали жодної підтримки ні від кого... 
Відтоді минає вже четвертий рік. За цей час ми успішно реалізували три проекти від Євросоюзу. Сьогодні нашу
організацію знають люди, шанує й прислухається місцева влада. Втім, головне інше: завдяки такій добрій
підтримці в нашій громаді діти народжуються безпечно і щасливо. Це – найбільша радість, адже це – нові
маленькі громадяни, які житимуть у новій Європі! 

Детальнішу інформацію про програму IBPP можна знайти на сайті  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 

ПІДСУМКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ ЗІ СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНТЕРЕСІВ МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ ЧЕРЕЗ КАНАЛИ 
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРОВЕДЕНО В КИЄВІ 
13-14 травня Агентство соціального розвитку, у партнерстві з 
Всеєвропейською радою Міжнародної конфедерації профспілок провело 
у Києві національну конференцію з питань профспілкової молодіжної 
політики. Цією конференцією завершилася реалізація дворічного проекту 
IBPP «Сприяння реалізації інтересів молодих робітників через канали 
соціального партнерства», що його фінансував Європейський Союз.  
Загальною метою проекту є сприяння реалізації інтересів працюючої молоді в українському суспільстві шляхом 
активізації участі молодих робітників у процесах соціального партнерства та діалогу, розвитку можливостей 
профспілкових організацій більш повно відповідати специфічним потребам та інтересам молодих робітників.  
Молоді профспілкові активісти, які взяли участь у проекті, також виступали в ролі експертів щоденного життя 
молодих людей в Україні та підготували низку рекомендацій органам влади щодо напрямків національної 
молодіжної політики, спираючись на функціонування Європейської соціальної моделі. В освітніх заходах, 
організованих в 11 регіонах України, взяло участь понад 200 учасників. Крім того, у роботі тематичних 
національних дискусій та шести регіональних конференцій взяли участь ще кілька сотень осіб.  
Підсумкова конференція зібрала понад 60 учасників, які обговорили широке коло питань, пов’язаних з освітою, 
реформуванням медичної галузі, працевлаштуванням та політикою ринків праці, а також заробітну платню, 
проблеми родини та програми щодо забезпечення житлом. Крім того, обговорювалося питання вирішення 
проблем молоді через органи влади за допомогою профспілок. Учасники також підготували рекомендації для 
своїх профспілок з тим, щоб забезпечити подальший супровід, ефект посилення та сталості діяльності проекту. 
Контакти: Антон Леппік, ел-адреса: Anton.Leppik@ituc-csi.org  

ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПІДТРИМКИ МАРГІНАЛЬНИХ ГРУПП НАСЕЛЕННЯ В ЗАКАРПАТТІ 
Четверта конференція мережі громадських організацій завершила 
проект «Підтримка маргінальних груп населення, інституційний 
розвиток та розбудова мережі громадських організацій у Західній 
Україні». В конференції, що відбулася 12-14 травня 2008 р. в с.Янощі, 
Берегівського району, взяли участь представники 22 громадських 
організацій. 
Цей проект, що діяв упродовж 2-х років за підтримки ЄС (програма IBPP), 
мав на меті соціальну інтеграцію безробітних – зокрема, ромів та інвалідів. 
Головні результати конференції включали, зокрема, встановлення 
ефективних правил співпраці всередині мережі та умов її зміцнення.  
Учасники конференції також ухвалили нову назву, під якою в подальшому діятиме мережа: Асоціація
західноукраїнських громадських організацій у сфері розвитку «Акорд»; англійською мовою ACCORD
(Association of Cooperating Organizations for Development in Western-Ukraine). Представники організацій-членів
мережі домовилися, що протягом наступного року вони визначать шляхи для підтримки спілки як джерела
обміну професійною інформацією та щорічних робочих зустрічей. 
Контакти: Іван Геревич; е-адреса: gerevich@advance.org.ua

ЗНАЙОМСТВО З ПРОЕКТАМИ – УЧАСНИКАМИ ДНІВ ЄВРОПИ 
В  цьому  виданні  ми  знайомимо  читача  з  проектами  ЄС,  що  взяли  участь  у  Днях  Європи  в  Одесі 
(14 травня) та в Донецьку (17 травня). Ці проекти виконують місцеві НУО або вони сприяють розвитку
громадянського суспільства. 
Проект: Центр формування публічної політики в Макіївці (Донецька обл.) 
Цей проект, що також діє за підтримки ЄС, зосереджено на посиленні впливу місцевої громади на формування
політики міста щодо дітей та молоді. Проект передбачає відкриття центру публічної політики, проведення
громадських слухань для розробки стратегічних планів, а також заходи задля посилення дитячого і молодіжного
громадського руху в Макіївці.  
Вікторія Федотова, керівник проекту – про участь у Днях Європи: 

– Участь нашого проекту в Днях Європи показує громадськості регіону результати нашої роботи в сфері
формування публічної політики щодо підтримки молоді і дитинства, бо зміни в Україні повинні
здійснюватися за активної участі громадян, і ми, громадяни України, повинні цьому вчитися. 

Контакти: Вікторія Федотова, е-адреса: martin@martin-club.org  



ЗНАЙОМСТВО З ПРОЕКТАМИ – УЧАСНИКАМИ ДНІВ ЄВРОПИ 
 

Проект: Подолання соціальної ізольованості молоді в Донецькій і Луганській областях 
Проект діяв з вересня 2005 р. по вересень 2007 р в містах: Донецьк, 
Горлівка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ та Стаханов.  

Метою проекту було посилення можливостей соціально орієнтованих 
громадських організацій розвивати інноваційні та ефективні ініціативи 
партнерства для подолання соціальної ізольованості молоді в регіонах, 
що постраждали від економічної та індустріальної реструктуризації. 
Валентина Дьомкіна, керівник проекту – про участь у Днях Європи: 

– Участь нашого проекту в Днях Європи має за мету показати громадськості регіону, наскільки
важливою є допомога Євросоюзу Україні у вирішенні проблеми активізації громади та молоді та їх
впливу на підвищення рівня життя. 

Контактна ел-адреса: debate@cent.dn.ua 

Проект: Допомога дітям вулиці 

Головне завдання проекту – сприяти соціальній реінтеграції та
забезпечити соціальну безпеку дітей, що проживають у
надзвичайно несприятливому соціальному оточенні. Цей дворічний
проект закінчує свою діяльність у травні цього року. Проект
виконується у Львові, Донецьку та Хмельницькому. 
Зоряна Лукавецька, керівник проекту – про участь у Днях Європи: 

– Участь нашого проекту в Днях Європи демонструє
громадськості регіону роль проекту для вирішення проблеми
догляду за вразливими категоріями населення, а саме дітьми
вулиці. Адже, попри те, що остатніми роками увага держави до
дітей вулиці зросла, все ж доводиться спостерігати недостатню
обізнаність та пасивність суспільства щодо даної проблеми.   

Контактна ел-адреса: zorjana@caritas-ua.org  

Проект: Комплексне використання земель 
євразійських степів 
Завданням проекту є сприяння збереженню та віднов-
ленню степових екосистем та їх сталому менеджменту 
як частині життєздатної системи землекористування 
регіону. Проект впроваджується з червня 2007 року по 
грудень 2009 року в Одеській та Луганській областях 
України, Кагульському районі Молдови та в Ростовській 
області Російської Федерації. Проект спрямовано на 
роботу з малими підприємствами аграрної та турис-
тичної сфер, органами місцевої влади та громадськими 
організаціями.  
Рікс Бош, керівник проекту – про участь у Днях 
Європи: 

– Беручи участь у заході, ми прагнемо  звернути увагу широкого загалу на економічний потенціал та
перспективи розвитку сільської місцевості степових зон України, Росії та Молдови. Ресурси степових
територій  можна використовувати так, щоб сприяти розвитку сільської економічної інфраструктури і
водночас збагачувати красу і користь степу для майбутніх поколінь. Наш проект познайомить усіх з
унікальною цінністю степів. 

Контакти: Рікс Бош; ел-адреса: steppe@mottmac.com.ua  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
29 травня 2008 року, Київ 
Тренінг: «М’ясні та молочні продукти: якість та безпека вживання» 
Тренінг буде проведено в рамках спільного проекту ЄС і Програми розвитку ООН «Спільнота 
споживачів та громадські об’єднання». 

Контакти: Марія Савченко, e-mail: maria.savchenko@undp.org.ua 
 
9 червня 2008 року, Луцьк 
Семінар «Конкурсний відбір підприємницьких бізнес-ідей» 
Захід проведе Волинський обласний фонд підтримки підприємництва (за підтримки ЄС) в рамках проекту 
"Розвиток співпраці Волині та Люблінщини в сфері підтримки підприємництва".  
Контакти: Ольга Губарєва, e-mail: vrbi@vrbi.lutsk.ua, business@bsc.lutsk.ua 

  

СЕМІНАР З РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПРОЕКТУ TEMPUS "НОВІТНЯ ІНФОРМАЦІЙНА 
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ 
АКРЕДИТАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ" 

Цей захід було організовано в Києві 16 травня 
Міністерством освіти та науки України у співпраці з 
Харківським національним університетом радіо-
електроніки.  

В семінарі взяли участь представники Міністерства, 
ректори та проректори університетів-партнерів проекту з 
країн-членів ЄС (Фінляндія, Франція, Іспанія), а також 
керівники українських університетів. 

Українська команда проекту презентувала нові підходи до акредитації, ліцензування та рейтингування, 
базовані на кращих практиках вищих навчальних закладів Європи. На семінарі було також представлено 
національний портал, що висвітлює процедури акредитації та рейтингування в Україні (цей портал відкрито 
для всіх зацікавлених сторін – представників ВНЗ, студентів, викладачів, роботодавців та державних установ).

Контакти: Людмила Тітова; ел-адреса: unishol@hit.kharkov.ua 

*    *    * 
 

 ТЕМPUS є однією з програм Європейської Комісії, 
спрямованих на допомогу процесам соціальних та 
економічних реформ у країнах-партнерах ЄС. Програму 
ТЕМPUS націлено на розвиток системи вищої освіти в 
цих країнах через співпрацю з інституціями у державах-
членах ЄС. 

Детальніше - за адресою: 
http://www.delukr.ec.europa.eu/page5666.html  

 

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ) 
Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net 


