


Громадська організація “Освітньо-аналітичний центр розвитку 
громад” зареєстрована у 2016 році.

Наша місія полягає у тому, щоб допомогти  місцевим органам влади ефек-
тивно надавати високоякісні послуги жителям та впроваджувати сучасні 
технології в управлінні громадою, а також активізувати мешканців для їх 
впливу на розвиток та управління громадою.

Наші цілі: 
1. Стимулювати громади до ефективного використання наявних ресурсів
2. Сприяти ефективній роботі органів місцевого самоврядування
3. Активізувати місцеву громаду



Проекти, які ми реалізували протягом 2019 року



Мета проекту:
в ігровій, інтерактивній формі, познайомити з Тернополем та 
селами, які увійшли у громаду, історією, архітектурою, особли-
востями, святами і відомими людьми, а також електронними 
сервісами та інструментами громадської участі – петиціями, 
електронним записом до лікаря і в дитячий садок, Громад-
ським бюджетом та Відкритим містом.

Партнери проекту:
Коаліція громадських організацій “Тернопільський центр 
реформ”, Опілля, Стара Піцерія, SEBN.UA, Тернопільський м’я-
сокомбінат, БФ “Ольги Шахін”, USAID/PACT, “Сумна вівця”.

Настільна гра “Тернопільська громада”



Мета проекту:
допомогти 5-ти об’єднаним громадам Тернопільської області 
провести аналіз Стратегій розвитку та напрацювати конкретні 
рекомендації з їх удосконалення. Спільними зусиллями, завдя-
ки залученню працівників рад, громадських активістів та бізне-
су розробити конкретні проекти, які допоможуть досягнути 
стратегічних цілей. Завдяки освітньому компоненту проекту 
навчити працівників місцевих рад та бізнесу ефективно спілку-
ватись “однією мовою” з інвестором та донором.

“Децентралізація в дії: підтримка розробки
дорожніх карт для місцевих громад”



Учасники проекту:
Шумська міська громада, Заводська сільська громада,  Підво-
лочиська селищна громада, Байковецька сільська громада, Ви-
шнівецька селищна громада.

Партнери:
Тернопільське регіональне відділення “Асоціації міст України”, 
Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області за фі-
нансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

“Децентралізація в дії: підтримка розробки
дорожніх карт для місцевих громад”



Мета проекту:
надати керівництву та працівникам структурних підрозділів, 
які відповідають за реалізацію молодіжної політики в громадах, 
а також молодіжним активістам, комплексні знання та навички, 
які допоможуть їм ефективно працювати з молоддю своїх 
громад.

Результати:
- Навчання пройшли 18 учасників,
- Підготовлено 18 проектів стратегій розвитку молоді громад,
- Реалізовано 18 проектів у громадах,
- Проведено 18 тренінгів у громадах,
- Друге видання “Довідника для роботи з молоддю в громадах”.

Школа молодіжних лідерів громад



Учасники проекту:
з 12 областей України – Хмельницької, Черкаської, Донецької, 
Одеської, Волинської, Полтавської, Тернопільської, Івано-Фран-
ківської, Запорізької, Рівненської, Миколаївської та Кіровоград-
ської.

Партнери:
Міністерство молоді та спорту України за підтримки Програми 
“U-LEAD з Європою”

Школа молодіжних лідерів громад



Мета проекту:
налагодження контактів для реалізації майбутніх спільних про-
ектів між громадами Естонії та Тернопільської області.

Учасники:
Представники депутатського корпусу, керівництво громад, під-
приємці, працівники культури та громадських організацій Ес-
тонії та керівництво 4-х об’єднаних громад тернопільської об-
ласті: Байковецької, Настасівської, Шумської та Хоростківської.

Партнери:
Тернопільська міська рада, Тернопільське регіональне відді-
лення “Асоціації міст України”.

Налагодження співпраці громад
Естонії та Тернопільської області



Про проект:
В рамках Школи обрали 10 “Команд змін” із об’єднаних громад заходу України. Кожна Ко-
манда зміни складається з 3-х осіб, які є представниками депутатського корпусу, вико-
навчих органів місцевої ради та громадського діяча. Протягом року учасники на трьох 
сесіях ознайомляться з кращими практиками місцевого самоврядування, навчаться ко-
ристуватись інструментами участі мешканців у житті громади та спільно працювати над 
розвитком території, в якій проживають. Між сесіями, під керівництвом експертів, учас-
ники будуть виконувати практичні завдання у своїх громадах. Кращі Команди змін візь-
муть участь у навчальній поїздці в Польщу, де ознайомляться з роботою органів місцево-
го самоврядування, управлінням громадою, діяльністю громадських та донорських орга-
нізацій. Фінальним завершенням Школи буде Форум локальної демократії, на якому 
учасники презентуватимуть свої досягнення.

“Школа локальної демократії 2.0.”



Учасники проекту:
1. Нетішинська міська об’єднана територіальна громада, 
Хмельницька область;
2. Усть-Путильська сільська об’єднана територіальна гро-
мада, Чернівецька область;
3. Коршівська сільська об’єднана територіальна громада, 
Івано-Франківська область;
4. Копичинецька міська об’єднана територіальна громада, 
Тернопільська область;
5. Красилівська міська об’єднана територіальна громада, 
Хмельницька область;

“Школа локальної демократії 2.0.”



“Школа локальної демократії 2.0.”

6. Антонінська селищна об’єднана територіальна громада, 
Хмельницька область;
7. Шацька селищна об’єднана територіальна громада, Во-
линська область;
8. Городоцька міська об’єднана територіальна громада, 
Хмельницька область;
9. Тернопільська міська об’єднана територіальна громада, 
Тернопільська область;
10. Купчинецька сільська територіальна громада, Терно-
пільська область.

Партнери:
Партнери: Тернопільське регіональне відділення “Асоціації 
міст України” за підтримки фонду NED.



Підготовка менеджерів
у галузі культури “Менеджмент 24/7”

Мета проекту:
Налагодження співпраці та майбутнього національного і між-
народного мережування.

Протягом 3-х днів було проведено експрес-курс з теоретичною 
та практичною частиною для підвищення відповідних якостей 
у представників сектору музичного мистецтва. Загалом прове-
дено 5 таких тренінгів.

Результати проекту:
Навчання пройшли 250 учасників з усіх куточків України, запи-
сано унікальний відео-курс для культурних менеджерів, підго-
товлено 28 проектів для подачі на конкурс Українського куль-
турного фонду.



Учасники проекту:
250 менеджерів культури з усіх областей України.

Партнери:
Міжнародний музичний фестиваль “Файне місто”, Український 
культурний фонд.

Підготовка менеджерів
у галузі культури “Менеджмент 24/7”




