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Проєкт

До кого ми звертаємося?

Наші пропозиції

З 2002 року Німеччина підтримує Україну у рамках
державної політики співробітництва задля розвитку.
Цю співпрацю було активізовано у 2014 році з метою
посилення реформ у партнерській країні. Зокрема це
стосується масштабної реформи децентралізації, у
рамках якої малі громади об’єдналися у більші територіальні громади та муніципальні повноваження передано локальним органам місцевого самоврядування.

Наша пропозиція спрямована на німецькі й українські муніципалітети, які мають партнерські або
дружні відносини на рівні міст/громад чи в рамках
окремих проєктів, а також на громадські організації,
які беруть участь у цій партнерській роботі, та муніципальних акторів, які зацікавлені в створенні та
розвитку німецько-українських муніципальних
партнерств.

Сервісна служба «Міста в Єдиному Світі» (SKEW)
пропонує пропозиції щодо професійного обміну,
інформації, кваліфікації та мережування, а також
інструменти кадрової та фінансової підтримки.

Як Німеччина так і Україна пережили в минулому
великі потрясіння. В результаті цього було засновано
велику кількість нових муніципальних партнерств,
щоб навчатися один в одного, що означає самовизначення на муніципальному рівні і як це можна реалізувати в різних адміністративних структурах і
культурах.

Наші цілі

Наразі існує понад 70 партнерських зв‘язків між
німецькими та українськими територіальними громадами, які спільно розробляють та впроваджують
практичні рішення з муніципальних питань.

	

Нашою основною метою є підтримка конструктивного та рівноправного співробітництва партнерських
територіальних громад, а також фаховий обмін з
ключових муніципальних тем. З 2019 року ми все
більше поєднуємо фахову експертизу муніципалітетів
та багаторічний досвід учасників німецької співпраці
з розвитку в Україні.
Проєкт має на меті зміцнити німецькі та українські
муніципалітети шляхом обміну знаннями та практичним досвідом і, завдяки спільно реалізованим
проєктам, зробити конкретний внесок у реалізацію
Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030
року на місцях.

Наші послуги
 Проведення й фінансування національних круглих столів та німецько-українських партнерських
конференцій
 Фінансування поїздок представників партнерських громад для обміну досвідом та перекладу
під час віртуальних зустрічей
 Проведення курсів з підвищення кваліфікації
з регіональної та міжкультурної сенсибілізації
 Супровід та підтримка партнерських заходів;
в Україні ці функції виконують три регіональні
координатори, роботу котрих фінансує Фонд
Конрада Аденауера, та одна координаторка від
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)
 Координація й налагодження зв‘язків з іншими
учасниками та програмами німецької політики
співробітництва задля розвитку

