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Шановний Пане Професоре! 

 

Нам приємно повідомити Вам, що Фундація Менеджерських Ініціатив з міста Любліна 

отримала дотацію на реалізацію проекту «Польський досвід системних змін. Практичні 

імплікації для України», який фінансується з коштів Фундації Міжнародної Солідарності  

в рамках програми польської співпраці для розвитку Міністерства Закордонних Справ РП.  

Метою проекту є опрацювання основ для системних розв’язань у трьох ключових 
сферах: самоврядування, економіки і громадянській. 

Проект буде реалізовуватись у 8 містах України (Дніпропетровську, Львові, Луцьку, 
Миколаєві, Полтаві, Рівному, Сумах, Вінниці). 

Період реалізації проекту – 1.04.2014  - 30.11.2014  
 
ГОЛОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ ЦЕ: 

1) Тренінги у сфері самоврядування – 2 дні х 6 лекційних годин. 
Цільова аудиторія: представники керівництва органів місцевого самоврядування, керівники 
структурних підрозділів, депутати – голови ключових комісій та представники молодого 
покоління службовців (віком до 35 років), яких їхнє керівництво вважає особливо активними  
у роботі (25 осіб у кожному місті).  
Робоча програма тренінгів: 
1. Поглиблена діагностика організаційних елементів у функціонуванні виконавчих органів 
міської ради (аналіз сфер, яким недостатньою мірою приділяється увага і які вимагають 
перетворень – «білі плями», сфери дублювання роботи, обслуговування мешканців, обіг 
інформації, кваліфікації та компетенції працівників). 
2. Робота над створенням оптимальної моделі управління муніципалітетом, яка б враховувала 
сучасні стандарти управління у самоврядуванні, пристосовані до існуючого законодавчого поля 
і фактичної ситуації в Україні. 
3. Дискусія поєднана з плануванням потенційних сценаріїв розвитку з врахуванням 
найсучасніших знань на теми розвитку самоврядування в Європі та проектів змін законодавчо-
нормативної бази і практик функціонування самоврядування в Україні.  
 
Бюджет тренінгів: 
катерінг: для 25 осіб х 15 PLN. 
   
2)          Дебати на теми самоврядування – 1 зустріч х 4 лекційні години. 
 
Учасники: представники місцевого самоврядування, світу науки, культури, громадських 
організацій, мас-медіа та мешканці, які зацікавлені участю у процесі прийняття рішень про 
місцеві справи. Дебати повинні мати відкритий характер (60-80 учасників у кожному місті). 
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Метою дебатів буде популяризація механізмів ототожнення мешканців з місцевим 
самоврядуванням. 
 Дебати будуть складатись з двох частин. У першій запрошені модератори (представники 
органів місцевого самоврядування, світу науки та громадських організацій з Польщі та України) 
запропонують пропозиції змін у напрямку відновлення довіри громадян до самоврядування за 
допомогою підвищення ефективності його роботи, організаційної оптималізації, прозорості 
функціонування та впровадження механізмів суспільної партиципації. У другій, дискусійній 
частині дебатів, учасники будуть подавати свої очікування від місцевого самоврядування. Для 
того, щоб зустріч мала конструктивний характер, модератори створять каталог ключових 
проблем і можливостей їх вирішення. Одночасно звертатиметься увага на той факт, що до 
подальшого обговорення переноситимуться пропозиції, що лежать в межах законодавчих, 
фінансових та територіальних компетенцій самоврядування.            
 
Бюджет для організації дебатів: 
оренда залу: 300 PLN, 
катеринг: 800 PLN, 
місцевий модератор (журналіст): 400 PLN. 
 
3)           Зустріч громадськості (РАДАР) – 1 зустріч х 4 лекційні години  
Учасники: представники громадських організацій, мешканці, представники місцевого 
самоврядування. Зустріч повинна мати відкритий характер (60-80 осіб у кожному місті).  
 
Метою організації відкритих зустрічей буде популяризація громадянської активності та 
відповідальності за спільні справи. Запропонована методика є вагомою з точки зору логічної 
побудови публічних дебатів, презентації навиків здійснення вибору пріоритетів 
демократичними методами.    
 
Бюджет зустрічі  РАДАР: 
Оренда залу: 300 PLN, 
Катеринг: 800 PLN, 
Модератор: 400 PLN. 
 
4)          Тренінг «Механізми ведення прозорого і успішного бізнесу»  - 2 дні х 6 лекційних 
годин  
Учасники: студенти останнього курсу вузів, що функціонують на території міст-партнерів 
проекту, які зацікавлені започаткуванням власної підприємницької діяльності (25 осіб  
у кожному місті).  
  
Робоча програма: 
1. Ведення бізнесу в Україні та в Європейському Союзі (практичні, законодавчі і фінансові 
аспекти). 
1. Інструменти підтримки і популяризації бізнесу публічними інституціями та інституціями 
підтримки бізнесу (різні форми інкубації, принципи об’єднань в палатах, кластри, фонди позик 
та гарантій). 
2. Аспекти розвитку та маркетингу в нових фірмах  - аналіз випадків.  

    
Бюджет тренінгів:  
Оренда залу: 300 PLN x 2 дні, 
Катеринг для 25 осіб  x 15 PLN. 
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Транспортні видатки і проживання польських експертів будуть покриті з коштів гранту  

і не будуть обтяжувати українську сторону. Польська сторона також забезпечить переклад 
зустрічей українською мовою.       
 Тренінги, дебати і зустрічі будуть вести представники Фундації Менеджерських 
Ініціатив, Мерії міста Люблін та Польсько-Української Економічної Палати, у т.ч.: 
Павел Прокоп -  Засновник і Голова Правління Фундації Менеджерських Ініціатив. Голова 
Програмної Ради Центру Східних Компетенцій. Радник міського голови Любліна з питань 
суспільної партиципації і транскордонної співпраці.    
Кшиштоф Лонтка -  Директор Відділу Неінвестиційних проектів мерії міста Люблін, 
відповідальний за залучення європейських фондів та реалізацію проектів спрямованих на 
розвиток  
Яцек Пєхота  - Голова Польсько-Української Економічної Палати, депутат Сейму РП I, II, III, IV i V 
каденцій. Міністр економіки у 2003-2005 роках.     

Вашою роллю як офіційного партнера проекту буде набір учасників до заходів проекту, 
логістична допомога при організації тренінгів, дебат, і зустрічей, взаємодія з мас-медіа та 
популяризація проекту серед ЗМІ. Розраховуємо також, якщо існує така можливість, на 
Інтернет-трансляцію зустрічей місцевими мас-медіа.    

З великим задоволенням будемо з Вами співпрацювати при реалізації даного проекту!  

 

 

З повагою, 

 

 

Павел Прокоп 

Голова Правління  

Фундації Менеджерських Ініціатив  

 

 


