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Was bieten wir Kommunen?

Wir bieten Kommunen umfassende Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen zum Aufbau und zur Entwicklung ihrer 
Partnerschaft.

Unsere Leistungen:
 •  Durchführung und Finanzierung von nationalen und 

internationalen Partnerschafts- und Netzwerktreffen in 
Kooperation mit einer ausrichtenden Kommune in Deutschland 
oder der Ukraine

 •  Intensivierung von partnerschaftlichen Begegnungen durch 
die Förderung von gegenseitigen Partnerschaftsbesuchen und 
kommunalen Dialogveranstaltungen mit EZ-Bezug

 • Vermittlung von Qualifizierungskursen zur landeskundlichen 
und interkulturellen Sensibilisierung für deutsche Kommunen

 • Unterstützung der entwicklungspolitischen Informations- und 
Bildungsarbeit der deutschen Kommunen

 • Identifikation und Initialisierung von konkreten Projekten im 
Rahmen der offenen Unterstützungsangebote der SKEW für 
kommunale entwicklungsbezogene Partnerschaften

 • Information über weitere Programme bei Engagement Global

Hintergrund

Im Jahr 2014 wurde die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit 
intensiviert, um Transformationsprozesse in der Ukraine zu 
unterstützen und unter anderem eine bürgernahe kommunale 
Verwaltung zu fördern. Die Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt (SKEW) von Engagement Global unterstützt im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) deutsch-ukrainische Kommunalbeziehungen 
und bietet ihnen Angebote zu Fachaustausch, Information, 
Qualifizierung und Vernetzung sowie personelle und finanzielle 
Unterstützungsinstrumente. Das Projekt hat zunächst eine Laufzeit 
bis Ende 2018.

Wen sprechen wir an?

Unser Angebot richtet sich an deutsche und ukrainische 
Kommunen sowie an daran beteiligte zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die eine Städte- oder Projektpartnerschaft, 
kommunale Freundschaften oder Kontakte unterhalten. Ebenso 
richtet es sich an kommunale Akteure, die sich dafür interessieren, 
neue, nachhaltige deutsch-ukrainische Kommunalbeziehungen 
aufzubauen und zu entwickeln.

Was wollen wir erreichen?

Im Mittelpunkt steht die Förderung einer konstruktiven und 
gleichberechtigten Zusammenarbeit der Partnerkommunen.

Unsere Ziele:
 •  Etablierung neuer und Weiterentwicklung bestehender 

Partnerschaften 
 • Umfassende Information der unterschiedlichen Akteure
 • Identifikation von Schwerpunktbereichen für 

Kooperationsprojekte und Entwicklung gemeinsamer 
Projektideen

 • Nachhaltige Entwicklung in den beteiligten Kommunen durch 
bedarfsorientierte Partnerschaftsprojekte 

 • Koordinierung und Vernetzung mit anderen Akteuren und 
Programmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit



Подальші інформації  
та контактні особи Проект Наші пропозиції
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Партнерськи відносини 
з містами України

Актуальні інформації стосовно проекту Ви знайдете на нашій 
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www.service-eine-welt.de/ukraine_partnerschaften/ukraine_
partnerschaften-start.html
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Що ми пропонуємо мiстам-партнерам?

Ми пропонуємо громадам широкі дорадчі послуги та підтримку 
при створенні та розвитку їх партнерських відносин.

Наші послуги:
 •  Проведення та фінансування національних та міжнародних 

партнерських зустрічей та зустрічей в рамках мереж в 
кооперації з мiстом, яке організує їх в Німеччині або в Україні  

 • Пожвавлення партнерських стосунків шляхом підтримки 
взаємних партнерських візитів та комунальних заходів 
з метою  діалогу, пов’язаного з співробітництвом в сфері 
розвитку   

 • Сприяння проведенню курсів кваліфікації в сфері 
країнознавчої та міжкультурної сприйнятливості для мiст 
Нiмеччини  

 • Підтримка інформаційної та навчальної діяльності німецьких 
мiст в сфері політики розвитку 

 • Ідентифікація та започаткування конкретних проектів 
в рамках відкритих пропозицій з підтримки сервісної 
служби «Громади в єдиному світі» (SKEW) для комунальних 
партнерств,  спрямованих на розвиток 

 • Інформація про подальші програми в рамках ТОВ 
«Engagement Global»

Передісторія

В 2014 році було посилено німецькo-українське 
співробітництво з метою укріплення реформних сил в 
партнерській країні і розвитку місцевого самоврядування, яке 
враховуватиме потреби та інтереси громадян. За дорученням 
Федерального міністерства економічного співробітництва 
та розвитку (BMZ), Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt (SKEW) від Engagement Global надає підтримку містам 
Німеччини та України, які мають партнерські відносини та 
сприятимуть посиленню органів місцевого самоврядування. 
Термін дії проекту спочатку розраховано до кінця 2018 року. 

До кого ми звертаємося?

Наші пропозиції спрямовані до німецьких та українських міст, 
які мають партнерські відносини, а також до зацікавлених 
громадських організацій, які підтримують партнерські 
відносини з містами, проектні партнерства, дружні стосунки або 
контакти. Ми звертаємося також до акторів на місцевому рівні, 
які зацікавлені в розбудові та розвитку нових, сталих відносин 
між німецькими та українськими містами.  

Чого ми прагнемо досягти?

В центрі уваги стоїть підтримка конструктивного та 
рівноправного співробітництва між містами-партнерами. 

Наше завдання:
 • Створення нових та подальший розвиток існуючих 

партнерських відносин 
 •  Всеосяжне інформування різних акторів 
 •  Ідентифікація головних напрямків для проектів з кооперації 

та розробка спільних проектних ідей  
 •  Сприяння сталому розвитку в партнерських мiстах шляхом 

втілення спільних  партнерських проектів, орієнтованих на 
потреби 

 •  Координація та налагодження мереж з іншими акторами та 
німецькими програмами,  спрямованими на співробітництво 
в сфері розвитку 


