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Академія спроможності громад починає свою роботу 
 
Протягом 2016 року в Вінницькій області України та Сорокському районі Молдови 

реалізується міжнародний проект «Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської 
четвірки для країн Східного партнерства». Проект реалізується Вінницьким обласним 
осередком Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» в рамках 
програми Флагманських проектів Міжнародного Вишеградського Фонду. 

Головним результатом проекту є створення Академії спроможності громад, яка стане 
центром надання консультаційної та експертної підтримки органам місцевого самоврядування, 
громадським організаціям у різних аспектах забезпечення розвитку та впровадження 
передового європейського досвіду. 

На даний час завершено підготовку п’яти навчальних дводенних модулів Академії, які 
буде проведено протягом вересня місяця в м. Вінниця (2 модулі по 30 учасників) та м. Сороки 
(2 тренінги по 20 учасників). Два модулі в Вінниці відбудуться протягом тижня з 12 по 17 
вересня, а два модулі в Сороках – протягом тижня з 19 по 24 вересня. 

 
Оголошується конкурсний набір учасників навчальних модулів. Учасниками можуть 

стати представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадських 
організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності своїх територіальних громад. 
Учасники повністю забезпечуються роздатковими навчальними матеріалами, проживанням та 
харчуванням під час проведення навчального модуля. 

 
Теми навчальних модулів: 
1. Досвід країн Вишеградської четвірки у впровадженні реформ: можливості 

застосування в Україні та Молдові; 
2. Ефективна співпраця влади, громадськості та медіа як механізми розвитку 

спроможності громад; 
3. Механізми участі громадськості в процесах прийняття рішень органами влади; 
4. Стратегічне планування; 
5. Фандрайзинг та підготовка якісних проектних пропозицій 
Проводитимуться ті навчальні модулі, які отримають найбільшу кількість заявок – по 2 

модулі в Україні та Молдові. Більш детально з програмою модулів, експертами Академії можна 
ознайомитись в анонсах, які містяться в додатках (російською мовою), або на офіційному сайті 
проекту http://v4foreap.weebly.com/  

 
Для участі в модулях необхідно надіслати мотиваційний лист (зразок додається) на 

електронну пошту kavunets@i.ua не пізніше 18-00 неділі, 4 вересня 2016 року. Відібрані 
учасники будуть повідомлені електронною поштою не пізніше 8 вересня. Заявки, що надійшли 
після встановленого терміну, розглядатись не будуть. 

 
За додатковою інформацією звертайтесь до координатора проекту Кавунця Андрія                                      

+38-098-485-24-23, kavunets@i.ua 
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