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2020 рік для ГО «Європейський діалог»
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2020-й рік став справжнім викликом та випробуванням для усіх сфер буття людей. Поряд із тими сферами економічної, суспільної та
громадянської активності, які найдужче постраждали від світової пандемії та тотальних карантинних і санітарно-епідеміологічних,
можна згадати і про сектор неурядових громадських організацій. Адже для нас насамперед є важливими тісна оффлайн-комунікація
із представниками органів місцевого самоврядування, державної влади, мешканцями громад, в інтересах яких ми реалізовуємо свої
проєкти та колегами із «третього сектору» - недержавних організацій. Форуми, семінари, тренінги, навчання, майстер-класи, робочі
майстерні, засідання робочих, експертних груп, конкурсних рад та комісій, - все це часто стало просто неможливо проводити, або ж
довелось переводити в онлайн-режим. Не секрет, що у зв’язку з пандемією дуже істотно зросла конкуренція між громадськими
організаціями, адже кількість донорів, грантових програм та можливих проєктів істотно скоротилася. Не обійшла стороною наш
колектив і медична складова проблеми, оскільки частині нашої команди довелось на собі відчути наслідки коронавірусної хвороби.
Та, попри все це, ми не втрачали оптимізму, намагалися проскочити між «локдаунами», обмеженнями «червоної» і «помаранчевої» зон,
вимушеними періодами самоізоляції, і продовжували реалізовувати ті стратегічні напрямки, які були окреслені нашою
модернізованою Стратегією розвитку громадської організації «Європейський діалог» до 2020 року.
Тож, незважаючи на всі обмеження, у кризовому 2020 році нам вдалося:
• провести цілий ряд публічних та онлайн-заходів, експертних обговорень, прес-конференцій тощо;
• продовжити нашу просвітницьку кампанію, в ході якої ми ділимося здобутими нами знаннями і досвідом зі всіма охочими;
• провести кілька адвокаційних кампаній та домогтися втілення наших ідей, рекомендацій і напрацювань на регіональному рівні;
• бути активними учасниками Експертних та Конкурсних рад на обласному рівні;
• напрацювати цілий ряд аналітичних досліджень;
• реалізувати кілька проєктів, у тому числі від Українського Культурного Фонду (вперше для нашої організації), та розпочати

реалізацію нових проєктів, у тому числі за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»;
• продовжити нашу роботу у сфері стратегічного планування, вінцем якої стала розробка спільно із Асоціацією органів місцевого

самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» великої Стратегії розвитку макрорегіону Українські Карпати у складі 4-х областей.



Організаційний розвиток
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Громадська організація “Європейський діалог” у 2017 році завершила 
великий дворічний проект, який ми реалізовували в межах “Ініціативи з 
розвитку аналітичних центрів в Україні”, яку виконував Міжнародний Фонд 
“Відродження” у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів за 
підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA).
За цей час ми трансформувались із традиційної громадської організації, яка в 
основному реалізовує проекти, що спрямовані на розвиток Львівщини та 
України, у незалежний аналітичний центр, який співпрацює, як з органами 
виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування, готуючи для 
них аналітичну продукцію згідно зі своїми стратегічними напрямками 
(регіональний розвиток, децентралізація, електронне урядування). Але, на 
жаль, аналітика сьогодні не приносить “доходів”, тому ми не можемо 
відмовитись від реалізації проектів. Усі ці фактори ми врахували у своїй 
модернізованій Стратегії розвитку до 2020 року.



Наші проекти
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Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні
Європейський діалог спільно із Шегинівською публічною бібліотекою реалізував
Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС).
Цей проект став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Проект виконується
Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових
досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID)

Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків культурно-
мистецької сфери та туристичної привабливості територій
“Аналітика культури” – це одна з грантових програм Українського культурного фонду,
яка має на меті компенсувати брак знань про стан справ та перспективи розвитку
секторів культури та креативних індустрій та закласти фундамент для системного
вивчення ринків, аудиторій та процесів суспільної трансформації у сфері культури.
Саме в цій програмі громадська організація “Європейський діалог” реалізувала свій
проект, завдяки якому дослідила і систематизувала питання взаємовідносин сфер
культури та туризму, для якого культурно-мистецькі діяльності є базовими в системі
туристичної привабливості територій.

Екологічна політика Солонківської громади
ГО Європейський діалог розпочав реалізацію нового проєкту - Екологічна політика
Солонківської громади. «Проєкт реалізовується за підтримки Міжнародного Фонду
«Відродження» та Представництва Європейського Союзу в Україні в рамках
грантового компоненту проєкту EU4USociety

Реформа освіти: виклики об’єднаним територіальним громадам
Центр освітніх ініціатив із залученням експертів ГО Європейський діалог за фінансової
підтримки Посольства США в Україні реалізовує проєкт «Реформа освіти: виклики
об’єднаним територіальним громадам».
Проєкт триватиме до серпня 2021 року і передбачає цілий ряд діяльностей та заходів
– проведення аналітичних досліджень, відбір 4 об’єднаних територіальних громад у
Львівській та Чернігівській областях для участі у практичних заходах проєкту,
проведення тренінгів та багато іншого.



Бюджет організації
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Надходження

Разом:
922 172,78 грн

Витрати

Разом: 
922 536,78 грн



Аналітичні матеріали
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Аналіз регіональної молодіжної політики
У 2020 році завершується процес децентралізації, завершують свою дію низка 
молодіжних регіональних стратегій і програм, зокрема на Львівщині – обласних
програм «Молодь Львівщини на 2016 – 2020 роки» та «Сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства на 2018 – 2020 роки».
На сьогодні вже сформована державна та регіональні стратегії соціально-
економічного розвитку країни до 2027 року, в яких «червоною ниткою» проходить 
теза про ключову роль молоді в побудові демократичної України.
В цих умовах важливо дослідити ефективність діючої на сьогодні молодіжної
політики в регіонах і зокрема у Львівській області та запропонувати конкретні
підходи для підготовки нових регіональних молодіжних програм.

Роль молоді в молодіжній політиці України
У 2020 році завершують свою дію низка молодіжних державних та регіональних
стратегій і програм, завершується процес децентралізації. На сьогодні вже
сформована державна та регіональні стратегії соціально-економічного розвитку
країни до 2027 року, в яких «червоною ниткою» проходить теза про ключову роль 
молоді в побудові демократичної України.
В цих умовах важливо дослідити ефективність діючої на сьогодні молодіжної
політики в Україні та запропонувати підходи для підготовки нових державних та 
регіональних молодіжних стратегій та програм.



Аналітичні матеріали

Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків
культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості
територій
Україна започаткувала державну регіональну політику, засновану на 
європейських цінностях, засадах демократії та національної єдності, 
орієнтовану на підвищення економічних та соціальних стандартів життя
кожного громадянина. Станом на сьогодні всі області України і значна
частина муніципалітетів та об’єднаних територіальних громад вже
затвердили свої Стратегії розвитку до 2027 року, через які червоною
ниткою проходять пріоритети розвитку туризму та культури, а особливо 
культурно-креативних індустрій, як значимих економічних чинників
розвитку територій і країни в цілому.
Мета пропонованого дослідження – покращення політики сприяння
розвитку культури в Україні шляхом системного аналізу зв’язків
культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій на 
прикладі Львівської області і міста Львова та оцінки перспективних
напрямків їх подальшого розвитку. Поява і поширення пандемії COVID-
19 -це виклик, виклик для всього світу, і до нього не готові ще ні 
суспільні, ні політичні актори, а в нашому випадку – культурні інституції 
та туристичні організації, які, можливо, сподіваються, що пандемія 
завершиться і все стане знову на свої місця. Не стане. Однак, на сьогодні 
складно прогнозувати подальші перспективи розвитку всіх сфер 
суспільного життя, у тому числі галузей культури і туризму. Регулярно 
міжнародні експертні групи публікують сценарії розвитку подій, які 
достатньо динамічно змінюються і більш-менш точні припущення можна 
буде давати лише у 2021-му році. Тому в цьому дослідженні ми 
обмежились лише фіксацією наявного стану речей, який допоможе 
зрозуміти, що ми маємо та на чому стоїмо
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Наші заходи
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12 березня у Шегинях відбулася нарада з питань децентралізації, стратегічного
планування ОТГ. В роботі взяли участь керівники органів місцевого самоврядування,
освітяни, культпрацівники. Захід був організований спеціалістами-аналітиками ГО
"Європейський діалог" зі Львова.

30 липня у Львові відбулося фокус-групове обговорення зв’язків культурно-
мистецької сфери та туристичної привабливості території Львова і Львівської області.
Аналітична група громадської організації “Європейський діалог” запропонувала
учасникам фокус-групи до обговорення перші напрацювання свого аналітичного
дослідження на тему “Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків
культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій”.

30 вересня у Львові у Палаці Потоцьких відбулися публічні дебати “Культура і туризм в умовах COVID 19: нові реалії”. Мета заходу –
донести інформацію щодо суті змін в культурно-мистецькій сфері і туристичній галузі, що пропонуються сьогодні і плануються на
перспективу основними гравцями в умовах пандемії та надати відповіді на запитання, які цікавлять громадськість та органи
місцевого самоврядування.

На початку грудня у Солонківській ОТГ відбулася зустріч експертів ГО "Європейський діалог" із представниками ініціативної групи
громади для продовження проведення моніторингу екологічної політики громади. Перед учасниками стояло завдання оцінити
ситуацію із екологічним станом в громаді та реалізацією відповідних заходів.

У Львові 3 грудня відбулось експертне обговорення аналітичного дослідження, підготовленого у рамках проєкту “Реформа освіти:
виклики об’єднаним територіальним громадам”, який реалізується експертами Центру освітніх ініціатив спільно із фахівцями ГО
Європейський діалог за фінансової підтримки Посольства США в Україні.

4 грудня 2020 року відбулася прес-конференція «Освітня реформа в Україні з точки зору децентралізації» за результатами
аналітичного дослідження, яке було проведено у межах проєкту «Реформа освіти: виклики об’єднаним територіальним громадам».
Згаданий проєкт реалізується експертами Центру освітніх ініціатив спільно із фахівцями ГО "Європейський діалог" за фінансової
підтримки Посольства США в Україні.
У прес-конференції взяли участь державні службовці та експерти в галузі освіти із Львівської та Чернігівської областей.



Наші досягнення
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У 2020 році на реалізацію конкурсу «Всеукраїнський
громадський бюджет» (ВГБ) у Львівській області
передбачено 2,35 млн грн. Відповідні кошти заклав Уряд
в рамках фінансування Державного фонду регіонального
розвитку на поточний рік.
Департамент економічної політики Львівської ОДА за
підтримки партнерів проєкту – Агенції регіонального
розвитку Львівської області, ГО «Європейський діалог»,
ГО «Форум розвитку громадянського суспільства» та ГО
«SocialBoost» розробив положення про ВГБ.

4 червня 2020 офіційно громадська організація "Європейський діалог" та Агенція регіонального
розвитку Львівської області стали партнерами. «Європейський Діалог - одна з найавторитетніших
та найуспішніших аналітичних структур не лише Львівщини, але й Західної України.  Понад 200 
успішно реалізованих проєктів у сфері освіти, електронного врядування та місцевого розвитку» -
відгукуються про нас нові партнери.

Європейський діалог брав активну участь у 
засіданнях Конкурсних та Експертних рад з 
питань розробки Програми розвитку освіти
Львівщини та Програми регіональнго розвитку
Львівщини. Результатом стало ухвалення
відповідних документів Львівською обласною
радою.



Стратегічне планування
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На сесії Мукачівської
міськради у 2020
році схвалено
Стратегію розвитку
Мукачівської міської
об’єднаної
територіальної
громади до 2027
року, яка
розроблялася за
участі представників
Європейськго
діалогу.

ГО «Європейський діалог» провів у березні виїзний
тренінг-семінар щодо основ стратегічного
планування та розробки Стратегії розвитку для
представників Шегинівської територіальної громади.

«Європейський діалог» продовжив роботу у сфері стратегічного
планування, вінцем якої стала розробка спільно із Асоціацією органів
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» великої
Стратегії розвитку макрорегіону Українські Карпати у складі 4-х
областей – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької.
Даний документ повинен лягти в основу відопвідної державної
програми, яку планує затвердити Кабінет Міністрів.

Також представники ГО 
«Європейський діалог» в якості 
консультантів Фонду розвитку 
місцевої демократії (Польща) у 2020 
році долучалися до процесу 
моніторингу  реалізації Стратегій 
розвитку громад, які були розроблені 
в рамках Програми «DOBRE».



Просвітницька діяльність та адвокаційні кампанії
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Європейський діалог брав активну участь у засіданнях Конкурсних та Експертних рад
з питань розробки Програми розвитку освіти Львівщини та Програми регіональнго
розвитку Львівщини.

У лютому у Львівській обласній раді за сприяння Агенції регіонального розвитку
Львівської області відбувся семінар, присвячений навчанню підготовці проектів на
Державний фонд регіонального розвитку у 2021 році за участі експертів
Європейськго діалогу.

У квітні Керівник аналітичної групи ГО “Європейський діалог” Олександр Софій провів
онлайн-вебінар на тему “Молодіжна політика” для учасників програми «Молодь –
потенціал регіону! Твори зміни сам. 2020», оголошеній Democracy Reporting
International (Офіс зі сприяння демократії, DRI), що є безсторонньою, незалежною,
неприбутковою організацією, зареєстрованою в Берліні (Німеччина).

Також відбувся онлайн-навчання щодо написання проєктів регіонального розвитку,
які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу. В семінарі взяло участь близько 70-ти представників органів
місцевого самоврядування, органів державної влади та громадського сектору з різних
областей. Олександр Софій (керівник аналітичної групи ГО «Європейський діалог»)
розповів про особливості написання проєктів секторальної підтримки та заповнення
логіко-структурної матриці.

16-18 вересня відбувся Українсько-Польський Культурний Форум «Культурна
спадщина – джерело енергії для творчості та інновацій» Форум організований в
рамках проекту «2 замки: спільна історія, спільне просування, стимул для зміцнення
співпраці, туристичних потоків та економічного зростання” за програмою
Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, що
фінансується ЄС. Представники Європейського діалгу виступили спікерами під час
заходу.



Присутність у медіа та інтернет-просторі
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Інформацію про заходи Європейського діалогу, реалізовані організацією проекти та меседжі експертів організації поширювали 
протягом року цілий ряд як партнерських для нас так і інших засобів масової інформації, зокрема:

Телеканали: Перший Західний

Інтернет-видання та інформаційні агенції: Варіанти, Гал-інфо, WestNews, ZahidNet, Варіанти, LeopolisNews, Українські міста в 
Інтернеті, Вибір народу України, веб-портал Київ, 

Сайти органів державної влади: Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Сколівська РДА, Жовківська
РДА, Пустомитівська РДА, Старо-Самбірська РДА, Шегинівська ТГ

Також експертами  Європейського діалогу опубліковано цикли блогів на різну актуальну тематику на сайтах видань Варіанти та 
ZahidNet



Фото заходів
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