Проектна діяльність - запорука успіху
З 1 лютого і до 1 серпня 2017 року гро
мадською організацією «Фонд розвитку
ініціативи громади» за фінансової під
тримки Європейської Комісії, триватиме
реалізація цілої низки проектів, які сприя
тимуть розвитку активності як жителів
Маловисківської об’єднаної територіаль
ної громади, так і жителів всього Маловисківського району.
Як р о з п о в ів в и ко н а в ч и й д и р е кто р
ГО «Фонд р о з в и т ку ініціативи громади»
Леонід ЖОВТИЛО, один з них - це проект
«Інструменти економічного розвитку сіль
ських територій для об’єднаної громади» пе
редбачає ознайомлення жителів сільських
територій з кращими практиками розвитку в
громадах України сільськогосподарських об
слуговуючих кооперативів, «зелених садиб»,
як елементу сільського туризму, народних
промислів, що базуються на практиках хенд
мейд (робимо руками).
Учасники проекту, а це жителі сіл Олександрівка, Новомиколаївка, Тарасівка, Паліївка, Веселе Маловисківської ОТГ, крім
інформативних заходів, зможуть на практиці

поспостерігати, як вказані інструменти впро
ваджуються в сільських громадах Вінницької
та Черкаської областей.
Крім виїзних се
мінарів, для тих, хто виявить бажання при
йняти участь у тому, чи іншому напрямку (а
це будуть визначати самі жителі вказаних
сільських територій), буде організовано
майстер-класи та навчання із залученням
провідних фахівців, які мають досвід роз
витку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, розвитку «зеленого туризму»
та тих, хто своє хобі перетворив на бізнес.
Одночасно з реалізацією основного про
екту, громадська організація братиме участь
у декількох партнерських проектах, спільно
з громадськими організаціями - партнерами
з Івано-Франківської, Львівської та Донець
кої областей.
Так, проект ГО «Агенція розвитку громад
Богородчанського району» Івано-Франків
ської області має назву «Інвестиція в полі
тичну грамотність учнів - майбутній розвиток
об’єднаних територіальних громад». Цільо
вою групою проекту є учні шкіл Маловисків
ської ОТГ та Старобогородчанської ОТГ, які

в ігровій формі отримуватимуть знання з пи
тань реформи місцевого самоврядування,
участі громадян в діяльності місцевих орга
нів влади, з основ проектного менеджменту,
формування та розподілення бюджетних
коштів.А ще, група дітей Маловисківщини
матиме змогу відвідати своїх ровесників на
Івано - Франківщині, що сприятиме єднанню
молоді всіх регіонів України (презентація да
ного проекту проходила в онлайн-режимі,
що дозволило презентувати проект відразу
для учнів та дорослих двох об’єднаних те
риторіальних громад Кіровоградської об
ласті (Маловисківська ОТГ) та Івано Франківської (Старобогородчанська ОТГ).
Щодо проектів ГО «Агенція розвитку Радехівщини» (Львівська область) та ГО «Асо
ціація «Відродження та розвиток» (Донецька
область ), то вони є є партнерськими і пе
редбачають обмін делегаціями та обмін до
свідом і кращими практиками розвитку
громад Кіровоградської, Львівської та До
нецької областей. Реалізація даних проектів,
сприятиме налагодженню нових партнер

громади

ських контактів та єднанню України. Всі вка
зані проекти реалізуються в рамках великого
Всеукраїнського проекту «Українська регіо
нальна платформа громадських ініціатив»,
що адмініструється ГО Центр «Жіночі пер
спективи» м. Львів за фінансової підтримки
Європейської Комісії.
Ми запрошуємо до співпраці всіх небай
дужих громадян і готові допомогти в реалі
зації ваших ініціатив, спрямованих
на
покращення життя в наших громадах. Ду
маємо глобально-діємо локально. Наші кон
такти: тел.:
(067) 520-84-20.
ЕтаіІ:
МУРипбої@ сІтаіІ.сот Веб-сайт: ИКр:/ЯипсІоїсіеуеіор.огд.иа/
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«Цей документ здійснений за фінансової
підтримки Європейської Комісії. Зміст цього
документу є одноособовою відповідальністю
ГО «Фонд розвитку ініціативи громади» і за
жодних обставин не може вважатись як
такий, що відображає позицію Європей
ського Союзу».

