
SKUTOČNE

SPOLOČNE

KaRPaTSKá
NADÁCIA

Podporujeme rozvoj občianskej spoločnosti a zvyšovanie kvality spravovania územia na Ukrajine kam 

prenášame slovenské skúsenosti v kontexte vývoja procesu decentralizácie na Ukrajine. 

Vyškolili sme 40 zástupcov MVO a podporili 8 rozvojových projektov v komunitách prihraničných oblastí 

západnej Ukrajiny. Chceme sa podeliť o naše úspechy a spoločne s vami diskutovať o ďalších možnostiach.

rsvp do 20.  6 .  2017 ,  katarina.novotna@karpatskanadacia.sk

pre účastníkov je zabezpečený obed a parkovanie zdarma priamo v areáli  hotela .

Karpatská nadácia
vás pozýva na medzinárodnú konferenciu

SKUTOČNE SPOLOČNE
o Slovensku a Ukrajine,  občianskej spoločnosti , 
decentralizáci i

22. 6. 2017 v Košiciach, Hotel Roca, Južná trieda 117
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Konferencia sa koná v   rámci  projektu Skutočne spoločne – podpora 
komplexného rozvoja v idieka na Ukraj ine mobi l izáciou miestnej 
medzisektorovej  spolupráce a  transferom slovenských skúsenost í , 
ktorý  je  f inancovaný z  programu of ic iá lnej  rozvojovej  pomoci  SR – 
Slovenskej  agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

PROGRAM

10.00 – 11.00 prezentácia  účastníkov

11.00 – 11.30 otvorenie konferencie – príhovory hostí

11.30 – 13.00 panelová diskusia na témy:

 Dobré spravovanie na miestnej a regionálnej úrovni, občianska spoločnosť a decentralizácia
 Občianska spoločnosť  a partnerstvá na miestnej úrovni, reforma verejnej správy na 

Ukrajine a na Slovensku
 Diskutujúci: Milan Muška (ZMOS), Rudolf Bauer (CESCI), Andriy Vyshniak 

(Rada Zakarpatskej oblasti), moderuje Laura Dittel (Karpatská nadácia) 

13.00 – 14.00 obed

14.00 – 16.00 Rozvoj komunít na princípe aktívnej účastí mladých ľudí na správe vecí verejných – úspešné 
komunitné rozvojové projekty na Ukrajine

 Ruslan Zhylenko (Karpatská nadácia Ukrajina), zástupcovia podporených MVO z Ukrajiny, 

moderuje Jana Krajkovičová (Karpatská nadácia)

16.00 – 17.00 diskusia s  kávou,  networking 

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 23 rokov. Od roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo 

pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku a Karpatskom regióne. Nadácia sa 

angažuje v podpore rozvoja regiónu a usiluje o zmierňovanie sociálnych rozdielov najmä rozvojovou prácou v miestnej komunite. 

Projekt Skutočne spoločne 2.0, financovaný zameraný na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a zvyšovanie kvality spravovania 

v štyroch  hraničných oblastiach Západnej Ukrajiny – Zakarpatskej, Ľvovskej, Ivano-Frankovskej a Černivetskej. Prostredníctvom 

overeného a veľmi úspešného nástroja grantovej schémy mali mladí ľudia, predstavitelia mimovládnych organizácií možnosť 

realizovať komunitné rozvojové aktivity. Pred vytvorením projektových zámerov mali mladí zástupcovia občianskej spoločnosti 

možnosť absolvovať školenie o projektovom manažmente a neskôr si natrénovali svoje prezentačné zručnosti. Predstavitelia tých 

mimovládnych organizácií, ktorým bol udelený grant absolvovali študijnú cestu na Slovensko s cieľom spoznať slovenské prostredie 

tretieho sektora, vymenili si skúsenosti a nadviazali priame kontakty. Boli to nie len skúsenosti z procesu budovania občianskej 

spoločnosti, ale aj skúsenosti z procesu decentralizácie v rámci reformy verejnej správy na Slovensku.


