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Samorząd terytorialny

Po reformie uzyskaliśmy większą samodzielność, mamy więcej 
kompetencji i zasobów. Ale też nowe problemy i wyzwania. 
Jesteśmy otwarci na partnerstwa i wspólne projekty.



Diagnoza lokalna

• obwód winnicki

• obwód doniecki

• obwód zaporoski

• obwód lwowski

• obwód ługański

• obwód żytomierski

• obwód czernihowski

• obwód chmielnicki



Budżet obywatelski przyszedł do nas z Polski.
Teraz jest to bardzo popularne narzędzie aktywnie 
funkcjonujące w większości wspólnot 
terytorialnych.



Samorząd terytorialny aktywnie wdraża różne formy
aktywizacji mieszkańców. Często budżet obywatelski 
wprowadzany jest w niewielkich wspólnotach terytorialnych.  



Organizacje pozarządowe



Organizacja społeczna 
„Harmonia” (Winnica)

Aktywna organizacja pracująca 
we wspólnocie lokalnej nad 
zwiększeniem inkluzywności
środowiska miejskiego.



Narodowy projekt „Budujemy Ukrainę razem” (BUR) 
https://bur.lef.org.ua/pro-nas/

Celem powstania Inicjatywy była 

pomoc w odbudowie budynków na 

wschodzie Ukrainy. Teraz jest to 

duży projekt wolontariacki, który 

organizuje obozy młodzieżowe. 

Młodzież robi remonty, tworzy 

przestrzenie kulturalne i publiczne,

a także organizuje wydarzenia 

kulturalne.

https://bur.lef.org.ua/pro-nas/


Obwód czernihowski, miasto Mena. Inicjatywa „Turystyczna Mena 
i okolice” https://www.facebook.com/groups/menaturystychna

Lokalna inicjatywa w zakresie rozwoju 

turystyki lokalnej. Inicjatywa dotyczy 

opracowania i wykorzystania tras 

turystycznych północnej części obwodu 

czernihowskiego, a także zapoznania 

mieszkańców miast z życiem codziennym, 

kulturą i przyrodą terenów wiejskich 

północy Ukrainy. 

https://www.facebook.com/groups/menaturystychna


Lokalna inicjatywa sumskich
kobiet, które wychowują dzieci 
z niepełnosprawnością. Główna 
idea – wsparcie psychologiczne 
matek.

Miasto Sumy, Inicjatywa „Dziewczyny 
o stalowej zbroi”
https://www.facebook.com/Krycia.sumy/

https://www.facebook.com/Krycia.sumy/


Fundacja „Biblioteczny kraj” zapoczątkowała 
inicjatywę Ruch „Zielone biblioteki na Ukrainie”
dotyczącą wprowadzenia elementów ekologii do 
działalności bibliotek na Ukrainie . Biblioteczne 
banki nasion wypożyczają i dzielą się nasionami 
w celu zachowania lokalnych gatunków roślin . 
Niektórzy przekazują nasiona  w darze, inni 
„wypożyczają” je. Uczestnicy projektu hodują 
rośliny aż będą dojrzałe i  wówczas zwracają 
nasiona do biblioteki. 

Ruch „Zielone biblioteki na Ukrainie” , 
Fundacja „Biblioteczny kraj”
https://www.facebook.com/green.library.ukraine/ , 
http://livelibrary.com.ua/

https://www.facebook.com/green.library.ukraine/
http://livelibrary.com.ua/


Winnicki Archiklub
https://www.facebook.com/archiclubvin/

https://www.facebook.com/archiclubvin/


Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna



VERETA – ekowarsztaty tkackie
https://vereta.store/

https://vereta.store/


Inicjatywa weteranów
w zakresie rehabilitacji 
społecznej żołnierzy wojska 
ukraińskiego

https://veteranopizza.com/

https://veteranopizza.com/


Poszukiwanie partnerów

• Hromadskyj prostir (Przestrzeń społeczna): 
https://www.prostir.ua/category/ngo/

• Hromadski iniciatywy Ukrajiny
(Inicjatywy społeczne Ukrainy): 
http://ngonetwork.org.ua/category/uspikh/

• Hurt (Wspólnie): https://gurt.org.ua/

Zapraszamy także do kontaktu z organizatorami 
konkursu – spróbujemy zaproponować Państwu 
partnerów do współpracy!

https://www.prostir.ua/category/ngo/
http://ngonetwork.org.ua/category/uspikh/
https://gurt.org.ua/


Dziękuję!


