Наталія Проць

"Жодна громада не
відставатиме"

Місце реалізації: Львівська область ;
Період впровадження: травень - вересень 2018 року;
Партнери: ГО "Центр просвітництва та розвитку людини",
Департамент внутрішньої та інформаційної політики
Львівської ОДА; волонтери Корпусу Миру.

Актуальність діяльності:
Процес реформи місцевого самоврядування, заснований на
принципах децентралізації, диктує нові умови подальшого
розвитку та вимоги до ведення навчально - просвітницької
діяльності в новостворених об'єднаних громадах. Розуміння
важливості співпраці громадськості та місцевої влади, актуалізації
та визначення потреб громад, залучення населення до процесу
прийняття рішень на місцевому рівні є однією із ключових умов
подальшого розвитку та ефективного функціонування. Саме тому,
проведення активної просвітницької кампанії у сільських громадах
стане першим кроком до розуміння впливу громадськості на
процеси творення місцевої політики.

Мета :
Просвітництво та активізація громадянського суспільства активних мешканців сільських громад (в тому числі,
об"єднаних територіальних громад) Львівщини шляхом
впровадження неформальних методик роботи задля
виховання свідомих, суспільно активних громадян, їхнього
подальшого всебічного розвитку та самореалізації.

Діяльність:
Проект складається з двох ключових компонентів:
1) Навчальний: проведення тренінгів у сільських громадах
задля всебічного ознайомлення з процесом якісного надання
соціальних послуг, механізмами участі громадськості у
процесі прийняття рішень органами влади, створенням та
діяльністю громадських об"єднань, навичкам локального
фандрейзингу та залучення соціально - відповідального
бізнесу до вирішення місцевих проблем.
2) Адвокаційний: індивідуальний менторинг та
консультування в двох обраних громадах задля проведення
аналітики щодо потреб у громаді, розробки та прийняття
відповідної локальної нормативно - правової бази, що
регламентуватиме вирішення поставлених завдань .

Цільова аудиторія:
Мешканці сільських громад,
керівництво, депутатський корпус, представники бізнесу та
громадських організацій / ініціативних груп сільських, селищних
рад, ОТГ.
Реалізація даного проекту опосередковано впливатиме на
розвиток громади загалом, формування ціннісних орієнтирів, в
центрі уваги яких - потреби мешканця.

Очікувані результати
Проведено не менше 10 інформаційних зустрічей в громадах;
Охоплено не менше 10 районів області;
Створена платформа для комунікації у громаді;
Популяризована неформальна освіта та важливість
волонтерського руху;
Забезпечено індивідуальний менторинг в обраних громадах.

Існуючий досвід
Вперше на Львівщині громадська організація під моїм
керівництвом залучила бюджетні кошти на надання
соціальних послуг у сільській громаді.
Прийнята локальна нормативно - правова база, що
регламентує участь громадськості у процесі прийняття рішень
органами місцевого самоврядування.
Участь у розробці Стратегії розвитку громади.

"Недостатньо лише хотіти - ви повинні запитати
себе, що ви збираєтеся робити, щоб отримати те,
що ви хочете"
Франклін Делано Рузвельт

Дякую за увагу!

