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Drodzy przyjaciele!
Prawie dwadzieścia lat aktywności w sektorze publicznym 

Ukrainy - godny przykład optymizmu i silny argument dla po-
konania zniechęcenia w społeczeństwie ukraińskim.

Trudno jest pozostać niezależnym od władzy i jednocze-
śnie służyć wspólnocie. «Europejski Dialog» jest jedną z nie-
licznych organizacji pozarządowych, która konsekwentnie 
przestrzega tej zasady. Prawie sto skutecznie zrealizowanych 
międzynarodowych i krajowych projektów od 1998 roku stały 
nie bierną historią organizacji, ale motywacją do zmian na 
lepsze.

Nasz wysiłek doprowadził do rozszerzenia celów i zakresu 
działalności organizacji oraz jej przekształcenie w think tank, 
które miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat.

I właśnie o tym dzisiaj chcę porozmawiać. Ponieważ szyb-
kość zmian, ich jakość i, co najważniejsze, nowe produkty 
«Europejskiego Dialogu» są bardzo imponujące.

Możecie zapoznać się z tymi produktami, czytając ten ra-
port. Nowe badania analityczne pojawiły się dzięki skutecznej 
interakcji z organami władzy lokalnej, samorządu terytorial-
nego, organizacjami pozarządowymi, tzn. z tymi instytucjami, 
z którymi «Europejski Dialog» ma długą historię współpracy.

Należy zauważyć, że stając się think tankiem, «Europejski 
Dialog» nie przestał być moderatorem współpracy transgra-
nicznej, zwolennikiem inicjatyw społecznych i edukacyjnych, z 
czego i jest znany w trzecim sektorze.

Ubiegły rok był udany i bardzo owocny dla organizacji. Jed-
nak dzisiaj sukces można mierzyć tylko przez praktyczne wy-
korzystanie stworzonej analityki. Pod tym względem możemy 
być dumni z «Europejskiego Dialogu» i życzyć jego profesjo-
nalnemu zespołowi dalszego sukcesu.

Oleh Yaskiv

List od Prezesa Zarządu
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O nas
Organizacja pozarządowa «Europejski Dia-

log» została oficjalnie założona w dniu 12 maja 
1998 r.

Pomysł stworzenia organizacji był oparty 
na potrzebie wspierania inicjatyw mających 
na celu wzmocnienie tolerancji i lepszego zro-
zumienia procesów integracji europejskiej, 
tworzenia partnerskich relacji między organi-
zacjami społeczeństwa obywatelskiego jak w 
Ukrainie, tak i za granicą.

Misja organizacji
NGO «Europejski Dialog» - centrum kompe-

tencyjne zmian systemowych na rzecz zrów-
noważonego rozwoju regionalnego poprzez 
inicjatywy lokalne, dla budowania partnerskich 
relacji między wspólnotami, organizacjami po-
zarządowymi i organami samorządu lokalnego.

Kierunki strategiczne
• Wsparcie procesu rozwoju regionalnego 

i mobilizacji społecznej;

• Wsparcie wdrożenia praktyk dobrego 
rządzenia na poziomie regionalnym;

• Rozwój potencjału organizacyjnego i 
analitycznego organizacji pozarządo-
wych.

Sprawozdanie roczne NGO «Europejski Dialog» 20166
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Igor Kaspruk
Dyrektor wykonawczy

Oleksandr Sofiy
Kierownik grupy analitycznej

Taras Baranetskyi
Analityk

Mykola Krat
Analityk

Oleksandra Tanska
Księgowa

Ihor Shymkiv
Menedżer rozwoju  
organizacji

Dmytro Posypanko
Menedżer ds. komunikacji

Nasz zespól



Sprawozdanie roczne NGO «Europejski Dialog» 20168

 Zarząd organizacji

Członki Zarządu:

Prezes Zarządu

OLEH YASKIV  
Doktor nauk technicznych, 
Dyrektor centrum zasobów i informacji  
imienia metropolity Szeptyckiego

ALINA KERNITSKA-BOYCHUK
Dyrektor południowo-zachodniego biura 
regionalnego PZU Ukraina

JARUNA KOVAL- SAVELYEVA
Dziennikarz

HALYNA LITVIN
Dyrektor wykonawczy NGO «Euroregion 
«Karpaty-Ukraina»
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VASYL POLUJKO
Prezes Zachodnio-ukraińskiego Centrum 
Zasobów

OLEG TURIY
Prorektor ds. Rozwoju Programów 
Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu

ANDRIY MATSELYUKH
Dyrektor wykonawczy «Lwowskiego 
stowarzyszenia rozwoju turystyki»

Struktura organizacji

KOMISJA REWIZYJNA

WALNE 
ZGROMADZENIE

ZARZĄDDYREKTOR WYKONAWCZY
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Budżet
Dochód Wydatki

Międzynarodowa 
Fundacja «Odrodzenie» 

2 278 373

UARNET 

14 800

Fundusz 
Europy Wschodniej 

236 374

Darowizny 
od osób 
fizycznych 

1 450

Program 
Współpracy 
Transgranicznej 
Polska-Białoruś-
Ukraina 2007-2013 

349 872

wartosci podane w hrywnach

Koszty administracyjne 
(wynajem biura, 
usługi komunikacyjne, 
wynagrodzenie 
personelu)

378 911

Wydatki programowe 
(operacyjne)

2 216 715

Razem:

2 880 869

Razem:

2 595 626

Środki pieniężne  
na 31 grudnia  
2016 roku 

1 081 387

Środki pieniężne 
na 1 stycznia 
2016 roku 

796 044 



 11Sprawozdanie roczne NGO «Europejski Dialog» 2016

Rozwój 
organizacyjny

Suma punktów za kryterium

W 2016 roku, «Euro-
pejski Dialog» rozpoczął 
proces samooceny zdol-
ności organizacyjnej w 
oparciu o siedem głów-
nych kryteriów. Każde 
kryterium ma szereg 
wskaźników, które są 
mierzone w punktach, 
w oparciu o jasno okre-
ślone cele. Maksymalny 
możliwy wynik dla roz-
woju organizacyjnego 
wynosi 154 (w przy-
padku, gdy organizacja 
przekracza cele dla każ-
dego kryterium). Suma 
punktów wszystkich 
kryteriów pozwala oce-
nić ogólny poziom roz-
woju organizacyjnego i 
dynamikę rozwoju, oraz 
porównać własne wyniki 
z innymi organizacjami 
działającymi w tej samej 
dziedzinie.

Przywództwo: wizja i rządzenie  [max 16]

Profesjonalizm: jakość badań i zarządzanie [max 28]

Wpływ na politykę [max 46]

Przejrzystość / Rozliczalność [max 14]

Adaptacyjność / komunikatywność [max 24]

Widoczność medialna [max 18]

Zrównoważony rozwój [max 8]

Razem [max 154]
Luty
Sierpień
Grudzień

Luty
Sierpień
Grudzień

Luty
Sierpień
Grudzień

Luty
Sierpień
Grudzień

Luty
Sierpień
Grudzień

Luty
Sierpień
Grudzień

Luty
Sierpień
Grudzień

Luty
Sierpień
Grudzień
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Analityka

Analiza polityki wsparcia 
społeczności lokalnych w 
ramach polityki rozwoju 
regionalnego w obwodzie 
lwowskim

Badanie to zostało stworzone pod-
czas przygotowywania obwodowego 
konkursu mikro-projektów rozwoju lo-
kalnego na lata 2016-2020. Wykazało 
możliwość systematycznego podejścia 
do rozwoju regionalnego, w szczegól-
ności koordynacji programów rozwoju 
regionalnego, współdziałania zasobów 
lokalnych, w tym zasobów wspólnoto-
wych oraz skuteczności w przeprowa-
dzaniu oceny i monitorowania.

Zarządzanie zdolnymi 
wspólnotami terytorialnymi. 
Doświadczenie Polski

Badanie analizuje polskie doświad-
czenie formowania aparatów admini-
stracji najniższego poziomu samorzą-
du terytorialnego – gminy.

Dane zebrane i usystematyzowane 
w analizie mogą być wykorzystane do 
dalszego badania nad modelowaniem 
struktury zarządzania dla przyszłych 
zdolnych wspólnot terytorialnych w 
Ukrainie, a także służyć podstawową 
informacją dla wszystkich zaintereso-

Sprawozdanie roczne NGO «Europejski Dialog» 201612
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wanych problematyką reformy samo-
rządowej.

Organizacje pozarządowe 
obwodu lwowskiego: 
gotowość do stworzenia 
i wdrażania polityk 
regionalnych

Badanie analizuje rolę organiza-
cji pozarządowych i think tanków w 
kształtowaniu i wdrażaniu polityk 
regionalnych na przykładzie obwo-
du lwowskiego. Analiza sugeruje, 
że zakres studiów lwowskich orga-
nizacji pozarządowych koncentruje 
się przede wszystkim na kwestiach 
politycznych, kontroli publicznej, ba-
daniach nad społeczeństwem / spo-
łeczeństwem obywatelskim i jednak 
prawie nie przeprowadzano badań 
nad obecnymi reformami społeczno-
-politycznymi, a zwłaszcza decentra-
lizacji i rozwoju regionalnego. Analiza 
podaje też narzędzia służące zwięk-
szeniu udziału organizacji pozarządo-
wych w podejmowaniu decyzji, w tym 
poprzez współpracę z władzami.

Ocena reformy 
samorządowej w obwodzie 
lwowskim w 2015 roku

Obecny system samorządu tery-
torialnego i terytorialna organizacja 

władzy w Ukrainie nie odpowiada 
potrzebom społeczeństwa i nie przy-
czynia się do budowania gospodarki 
rynkowej. W ostatnich latach podjęto 
wiele prób jego modernizacji – w la-
tach 1998-2000, 2004-2006 i 2010-
2011. Ideologowie obecnych reform 
wzięli pod uwagę większość proble-
mów swoich poprzedników. Jednak w 
trakcie realizacji reformy w 2015 roku 
w obwodzie lwowskim, podobnie jak w 
całej Ukrainie, popełniono szereg błę-
dów, które mogą znacznie wpłynąć na 
wyniki reform w najbliższej przyszło-
ści. Badanie analizuje główne błędy i 
proponuje zalecenia dotyczące sku-
tecznego wdrażania reform.

Przyszłość rejonów Ukrainy: 
Polskie doświadczenie 
funkcjonowania samorządu 
na szczeblu powiatu

Badanie analizuje funkcjonowanie 
modelu zarządzania jednostkami ad-
ministracyjno-terytorialnymi na przy-
kładzie Polski. W notatce analitycznej 
zostały zanalizowane następujące 
kwestie:

– miejsce powiatu w polskim sys-
temie samorządu lokalnego, podział 
funkcji między województwem, po-
wiatem a gminą;

– podstawa prawna działalności 
powiatów;

– struktura zarządzania w powiecie;
– budżety powiatów, ich dochody i 

wydatki, przeanalizowano główne źró-
dła wpływów i kierunki wydatków bu-
dżetów powiatów.

Pojęcie «szerokopasmowego 
dostępu» do Internetu w 
Ukrainie

W dobie globalizacji i rozwoju no-
wych technologii, Internet odgrywa 
coraz ważniejszą rolę w życiu społecz-
nym. Większość nowych technologii 
zależy od dostępności zasobów inter-
netowych i związanych z nimi usług.

Badanie analizuje podejście do de-
finicji «szerokopasmowego dostępu» 
do Internetu, który jest kluczowym 
wskaźnikiem poziomu publicznego 
dostępu do Internetu i rozwoju gospo-
darczym.

Ocena i wybór 
mikroprojektów w 2016 
roku w ramach obwodowego 
konkursu mikro-projektów 
rozwoju lokalnego na lata 
2016-2020

Badanie analizuje pierwszy etap 
(ocena i wybór) Obwodowego konkur-
su mikro-projektów rozwoju lokalnego 
w 2016 roku, w którym odnotowano 
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znaczący nadmiar wartości aplikacji 
(276,8 mln hrywien) w stosunku do 
proponowanego budżetu Programu 
(35 mln hrywien). W związku z czym 
podaje się szereg zaleceń dla Rady 
Konkursu dotyczącej optymalnej re-
dystrybucji dodatkowych środków 
przyznanych przez Lwowską rade ob-
wodową (16 mln hrywien) zgodnie z 
priorytetami Konkursu.

Współpraca transgraniczna 
obwodu lwowskiego  
w warunkach reformowania 
państwowej polityki rozwoju 
regionalnego

Badanie analizuje rolę współpracy 
transgranicznej w polityce rozwoju 
regionalnego obwodu lwowskiego, 
kluczowe zmiany w sposobie kształ-
towania i realizacji państwowej poli-
tyki rozwoju regionalnego w Ukrainie 
oraz głównych czynników wpływają-
cych na politykę współpracy trans-
granicznej.

Badanie zawiera nowy modelu poli-
tyki współpracy transgranicznej w ob-
wodzie lwowskim oraz ukierunkowane 
zalecenia dotyczące wdrożenia tego 
modelu w latach 2016-2017.

Budżety zrzeszonych 
wspólnot obwodu 

lwowskiego: nowe wyzwania 
i możliwości

Reforma samorządu przewiduje 
przeniesienie istotnej części upraw-
nień i bazy dochodów na najniższy 
(podstawowy) poziom samorządu lo-
kalnego.

W 2015 roku w obwodzie lwowskim 
stworzono 15 zrzeszonych wspólnot, 
które zostały uznane za «zdolne». Bu-
dżety większości zrzeszonych wspól-
not w obwodzie lwowskim charak-
teryzują się znaczną zależnością od 
transferów z budżetu państwa oraz 
tym że około 2/3 wszystkich wydat-
ków bieżących przeznaczone są na 
instytucje administracji publicznej i 
utrzymanie infrastruktury społecznej. 
Na podstawie wyników badań, poda-
no szereg zaleceń dotyczących zwięk-
szenia dochodów oraz optymizacji 
wydatków z budżetów zrzeszonych 
wspólnot.

«Państwowy fundusz 
rozwoju regionalnego»: 
mechanizm/procedury 
przygotowania i wyboru 
projektów rozwoju 
regionalnego

Badanie analizuje państwową po-
litykę regionalną i role «Państwowe-
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go funduszu rozwoju regionalnego», 
który jest instrumentem finansowym 
realizacji «Narodowej strategii rozwo-
ju regionalnego Ukrainy». Działalność 
Funduszu w latach 2015-2016 wyka-
zała problemy, które skumulowały się 
przez ostatnie lata, zwłaszcza w pro-
cedurze przygotowania i wyboru pro-
jektów rozwoju regionalnego. Zgodnie 
z wnioskami z badania zaprezentowa-
no szereg ukierunkowanych zaleceń 
dotyczących optymalizacji procedur 
przygotowania i wyboru projektów dla 
finansowania z «Państwowego fun-
duszu rozwoju regionalnego» na lata 
2017-2018.

Reforma bibliotek 
publicznych w Ukrainie w 
kontekście decentralizacji

Badanie analizuje reformę systemu 
bibliotek publicznych w Ukrainie, która 
ma strategiczne znaczenie dla polityki 
regionalnej państwa. Dla celów naszej 
analizy, badaliśmy wiejskie biblioteki 
publiczne, ponieważ reforma struktury 
administracyjno-terytorialnej i samo-
rządu ma najbardziej znaczący wpływ 
na tego typu biblioteki. Badanie wy-
kazało, że główne aktorzy reformy nie 
mają wspólnej wizji przyszłego syste-
mu bibliotecznego w Ukrainie, dlatego 
tez podają się możliwe modele refor-
my systemu bibliotecznego.

Plan perspektywiczny 
obwodu lwowskiego 2.0

Na początku września 2016 roku 
Lwowska obwodowa administracja 
państwowa złożyła do Lwowskiej rady 
obwodowej projekt Planu perspekty-
wicznego, który przewiduje stworzenie 
85 zrzeszonych wspólnot.  Ten nowy 
Plan został złożony jako poprawka do 
poprzedniego Planu perspektywicz-
nego, zatwierdzonego w 2015 roku, i 
przewiduje zmiany w 17-u rejonach i 
mieście Lwowie.

Biorąc pod uwagę analizę wskaźni-
ków wydajności i dostępności, przed-
stawiono kilka zaleceń do projektu 
planu perspektywicznego dotyczących 
4-ch rejonów obwodu lwowskiego.

Konkurs regionalny 
inicjatyw społecznych: 
potrzeba zmian

Badanie analizuje wyniki realizacji 
«Obwodowego konkursu mikro-pro-
jektów rozwoju lokalnego» w 2016 
roku, co pozwoliło sformułować odpo-
wiednie wnioski i zalecenia dla Lwow-
skiej rady obwodowej co do potrzeby 
zmian w Programie na 2017 rok, a 
następnie – poddać ją pod głosowanie 
na kolejnym posiedzeniu Lwowskiej 
rady obwodowej.
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Wydarzenia publiczne
1. Organizacje pozarządowe obwodu lwowskiego: czy są gotowe do 

stworzenia i wdrażania polityk regionalnych? Stół okrągły, Lwów, 
16 lutego

2. Narzędzia e-demokracji dla organizacji pozarządowych.
Prezentacja badania eksperckiego. Lwów, 4 marca

3. Rozwój współpracy transgranicznej: globalne wyzwania i 
zadania. Sesja panelowa. Lwów, 18 kwietnia

4. Biblioteki wiejskie w kontekście decentralizacji. Debaty. Lwów, 22 
czerwca

5. Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach 
reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego.
Prezentacja badania analitycznego. Truskawiec, Forum Rozwoju 
Lokalnego, 25 czerwca

6. Wyniki pośrednie zrzeszonych wspólnot: aspekty budżetowe. 
Debaty. Lwów, 27 lipca

7. Program Konkursu obwodowego inicjatyw wspólnotowych na rok 
2017. Debaty. Sambor, 13 października

8. Planowanie rozwoju wspólnoty w 2017: źródła dochodu. 
Seminarium. Lwów, 2 listopada

9. Uregulowania prawne dotyczące współpracy transgranicznej. Sesja 
panelowa. Lwów, XVI Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, 4 listopada

10. Budżetowanie zrzeszonych wspólnot obwodu lwowskiego w 
2017 roku. Seminarium. Lwów, 9 listopada

11. System elektronicznego przetwarzania danych w radach 
lokalnych. Seminarium. Lwów, 30 listopada

12. Mapa drogowa dla reformy zrzeszonych wspólnot obwodu 
lwowskiego. Prezentacja rezultatów projektu. Lwów, 10 grudnia

13. Reforma szkol średnich we współpracy z samorządem 
terytorialnym. Przesłuchania publiczne. Lwów, 10 grudnia
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Współpraca z władzami
W roku 2016 przedstawiciele 

«Europejskiego Dialogu» zostały 
włączone w szereg organów dorad-
czych, które działają przy organach 
władzy wykonawczej i samorządu 
lokalnego, a mianowicie:

 Społeczna Rada Państwowej 
agencji ds. e-administracji;

 Regionalna komisja ds. oceny i 
przeprowadzenia wstępnej se-
lekcji programów inwestycyjnych 
i projektów rozwoju regionalne-
go, które mogą być realizowane 
za pośrednictwem Państwowego 
funduszu rozwoju regionalnego 
w obwodzie lwowskim;

 Międzyagencyjna komisja koor-
dynacyjna ds. reformy samorzą-
du lokalnego i ustroju admini-
stracyjno-terytorialnego Ukrainy 
i terytorialnej organizacji władzy 
w obwodzie lwowskim;

 Rada konkursu «Obwodowego 
konkursu mikro-projektów roz-
woju lokalnego»;

 Rada naukowo-techniczna do 
spraw informatyzacji i e-admi-
nistracji Lwowskiej obwodowej 
administracji państwowej;

 Koordynacyjnej rady ds. rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
przy Lwowskiej obwodowej ad-

ministracji państwowej;

 Komisja ekspercka Obwodowego 
konkursu mikro-projektów roz-
woju lokalnego;

 Komisja ekspercka programu po-
prawy konkurencyjności obwodu 
lwowskiego;

 Lwowskiego oddziału regional-
nego Ogólnoukraińskiego stowa-
rzyszenia rad wiejskich i osiedlo-
wych typu miejskich.

Ponadto, «Europejski Dialog» ak-
tywnie uczestniczy w opracowywa-
niu strategicznych regionalnych do-
kumentów:

 Strategia rozwoju obwodu lwow-
skiego do roku 2020;

 Plan wdrażania strategii rozwo-
ju obwodu lwowskiego w latach 
2016-2018;

 Zmiany do projektu Planu per-
spektywicznego formowania 
zdolnych wspólnot terytorial-
nych obwodu lwowskiego; 

 Programy Obwodowego konkur-
su mikro-projektów rozwoju lo-
kalnego 2016-2020;

 Programu rozwoju edukacji ob-
wodu Lwowskiego na 2017-
2020.
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Inicjatywy w zakresie edukacji
W 2016 roku «Europejski Dialog» 

nadal aktywnie uczestniczy w działal-
ności edukacyjnej.

Tak, w kwietniu-maju wspólnie z 
Agencją rozwoju regionalnego i inte-
gracji europejskiej, organizacja prze-
prowadziła dla przedstawicieli rejo-
nowych administracji państwowych i 
zrzeszonych wspólnot terytorialnych 
obwodu lwowskiego serię szkoleń w 
zakresie pozyskiwania międzynarodo-
wej pomocy technicznej.

W kwietniu odbył się trening w za-
kresie przygotowana planów rozwoju 
społeczno-gospodarczego zrzeszo-
nych wspólnot terytorialnych sambor-
skiego rejonu dla uzyskania subwencji 
z budżetu państwa w celu tworzenia 
infrastruktury.

W sierpniu, «Europejski Dialog» wraz 
z Agencją rozwoju Bogorodczanskiego 
rejonu, lwowskiego i iwano-frankow-
skiego oddziałów regionalnych Ogól-
noukraińskiego stowarzyszenia rad 
wiejskich i osiedlowych typu miejskich 
organizowały seminarium– warsztat 

dla przewodniczących wsi i osiedli 
typu miejskich z obwodów lwowskiego 
i iwano-frankowskiego.

We wrześniu-październiku przepro-
wadziliśmy cykl szkoleń dla przedsta-
wicieli Izb Przemysłowo-

Handlowych Ukrainy w zakresie przy-
gotowania i zarządzania projektami 
międzynarodowej pomocy technicznej.

Ponadto w pierwszej połowie 2016 
roku, trzy studentki odbywały staż w 
«Europejskim Dialogu»: Sofia Sakalosh 
Natalia Dziadyk i Margaryta Velebnyk. 
Ten staż podsumowała publiczna dys-
kusja: «Narzędzia e-

demokracji jako sposób na zaan-
gażowanie młodzieży do współdzia-
łania z władzą», zorganizowana przez 
naszych stażystów na Wydziale Sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersy-
tetu Lwowskiego. W tej dyskusji wzięli 
udział przedstawiciele społeczności 
studenckiej, młodzieżowych organiza-
cji pozarządowych, kadry nauczyciel-
skiej Uniwersytetu Lwowskiego oraz 
władz lokalnych.
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Nasze publikacje

Zarządzanie zdolnymi 
wspólnotami terytorialnymi. 
Doświadczenie Polski

Przyszłość rejonów Ukrainy: 
Polskie doświadczenie 
funkcjonowania samorządu  
na szczeblu powiatu

Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego 
w warunkach reformowania państwowej polityki 
rozwoju regionalnego

Państwowy fundusz rozwoju regionalnego»: 
mechanizm/procedury przygotowania i wyboru 
projektów rozwoju regionalnego

Reforma bibliotek publicznych w Ukrainie 
w kontekście decentralizacji

Mapa drogowa dla reformy zrzeszonych 
wspólnot obwodu lwowskiego



 21Sprawozdanie roczne NGO «Europejski Dialog» 2016

się oficjalny start programu «Decen-
tralizacja zapewnia lepsze wyniki i 
skuteczność» (DOBRE) o budżecie w 
wysokości 50 mln USD., finansowany 
przez Amerykańską Agencję Rozwo-
ju Międzynarodowego (USAID). Or-
ganizacja pozarządowa «Europejski 
Dialog» również biorę udział w tym 
programie i we współpracy z Fun-
dacją Rozwoju Demokracji Lokalnej 
(Polska) realizuje ją na terenie obwo-
dów tarnopolskiego i iwano-frankow-
skiego.

Działalność międzynarodowa
W 2015 r. Organizacja pozarzą-

dowa «Europejski Dialog» stała się 
członkiem Biura związku ukraińskich 
Think Tanków w Brukseli.

W dniach 28 lutego – 2 marca 
2016 roku 23 czołowych ekspertów 
z Ukrainy, przedstawiciele partnerów 
i członków Biura związku ukraińskich 
Think Tanków, odwiedzili Bruksele. Je-
den z tych ekspertów był analitykiem 
«Europejskiego Dialogu» – Oleksandr 
Hyrych.

W ciągu 2016 r. Zorganizowano 
dwie międzynarodowe wizyty stu-
dyjne do Słowacji i Gruzji, w których 
eksperci «Europejskiego Dialogu» 
mieli okazję nawiązać kontakty do 
przyszłej współpracy z miejscowymi 
czołowymi ośrodkami analityczny-
mi.

Od 29 września do 1 paździer-
nika 2016 roku w Lublinie odbył się 
Kongres Inicjatyw Europy Wschod-
niej. «Europejski Dialog» uczestniczył 
w przygotowaniu Kongresu, biorąc 
udział w organizacji szeregu dyskusji 

panelowych: «Rola Polski w procesie 
decentralizacji ukraińskich samorzą-
dów szczebla lokalnego», «Społeczna 
siła miasta – jak wykorzystać po-
tencjał społeczeństwa w budowaniu 
samorządów miejskich w Ukrainie», 
«Polski sektor pozarządowy na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go w krajach Partnerstwa Wschod-
niego» oraz «Dobrowolne łączenie 
hromad w Ukrainie: hamulec dla de-
centralizacji?».

25 października w Kijowie odbył 
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Interakcje z mediami
W 2016 roku, «Europejski Dialog» 

wszedł na nowy poziom współpracy z 
lokalnymi mediami.

Tak, nasi analitycy regularnie ak-
tualizują swoje blogi na stronach naj-
bardziej popularnych lokalnych gazet 
internetowych: zaxid.net, galinfo.
com.ua i dyvys.info.

15 marca, w centrum prasowym 
agencji informacyjnej «Gal-info», od-
była się ekspercka dyskusja dotyczą-
ca badania analitycznego jednego z 
naszych analityków, Tarasa Baranet-
skiego – «Ocena reformy samorządu 
terytorialnego w obwodzie lwowskim 
w 2015 roku».

18 marca, Oleksandr Sofiy i Ta-
ras Baranetskyi prezentowali wyżej 
wymienione badanie analityczne dla 
przedstawicieli mediów w klubie pra-
sowym NGO «Europejski Dialog».

21 marca, na zaproszenie przed-
stawicielstwa Unii Europejskiej w 
Ukrainie, Oleksandr Sofiy, kierownik 
grupy analitycznej «Europejskiego 
Dialogu», przeprowadził szkolenie 
dla dziennikarzy ze Lwowa i obwodu 
lwowskiego na temat «Reforma de-
centralizacji w Ukrainie: kontekst ob-
wodu lwowskiego».

6 maja na zaproszenie Centrum Stu-
diów Informacyjnych «Meridian» (w ra-
mach niezależnej ukraińsko-rosyjskiej 
platformy «Wschód-Zachód») Oleksandr 
Sofiy spotkał się z ośmioma rosyjskimi 
dziennikarzami i blogerami z Kostromy, 
Syktywkaru i Joszkar-Oly, podczas któ-
rego wyjaśnił znaczenie reformy samo-
rządu terytorialnego i ustroju admini-
stracyjno-terytorialnego w Ukrainie.

13 lipca, «Dialog Europejski» zor-
ganizował wycieczkę prasową dla 
przedstawicieli mediów lwowskich do 
zrzeszonej wspólnoty miejskiej No-
vokalynivki w samborskim rejonie. 
Podczas wizyty dziennikarze mieli 
okazję zbadać pierwsze obiekty, które 
wspólnota Novokalynivki była w sta-
nie zrekonstruować wskutek procesu 
decentralizacji finansowej i reformy 
samorządu terytorialnego.

Ponadto analitycy «Dialogu Euro-
pejskiego» regularnie uczestniczą jako 
eksperci w społeczno-politycznych 
programach telewizyjnych «Frakcja» 
i «Prawo do wyboru» na kanale tele-
wizyjnym «Perszyj Zachidnyj», a nasz 
menedżer ds. komunikacji Dmytro 
Posypanko stał się prezenterem tych 
programów.
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Nasi partnerzy

Biuro związku 
ukraińskich Think 

Tanków w Brukseli

Lwowska 
rada 

obwodowa 

Lwowska 
obwodowa 

administracja 
państwowa

Samorząd Województwa 
Podkarpackiego

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej

Szkoła Liderów Związek Stowarzyszeń 
Forum Lubelskich Organizaji 

Pozarządowych

Rzeszowska Agencja 
Rozwoju Regionalnego

Stowarzyszenie Centrum 
Współpracy Polska-Wschód

Podolska Agencja 
Rozwoju 

Regionalnego

Instytut  
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Solidarity Fund PL Kyiv Lwowskie Regionalne Centrum 
Szkoleniowe

Lwowski Obwodowy 
Instytut Podyplomowej 
Edukacji Pedagogicznej

NGO «Centrum 
«Perspektywy Kobiet»

Kijowska Izba  
Handlowo-

Przemysłowa

ISP 
«Uarnet»

Agencja informacyjna «Dyvys.info» Kanał telewizyjny 
«Perszyj Zachidnyj»

Fundusz 
Zrównoważonego 

Rozwoju «Stara Wołyń»


