Громадська спілка
“Агенція місцевого економічного розвитку
Яворівщини”

Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини – це громадська спілка,
що заснована в рамках проекту PBU/0486/11 Програми Транскордонного
Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 у 2014 році.

Організаційна структура
 Органами управління Агенції є:

Загальні
збори

Загальні збори, Правління, Голова Спілки
 Члени Правління є підзвітними Загальним

зборам і несуть відповідальність перед ними за
діяльність Агенції та належне виконання
своїх посадових обов’язків

Правління

Голова
Агенції

Наша місія
 сприяння економічному розвитку Яворівського

району,
підтримка
підприємництва
в
прикордонних районах, сприяння зайнятості і
самозайнятості населення, розвиток партнерства.
 впровадження системних змін за допомогою
реалізації локальних ініціатив для сталого
розвитку громад шляхом налагодження довіри та
партнерства між владою, громадою та місцевим
бізнесом

Діяльність Агенції скерована на :
 комплексний соціально-економічний розвиток території
 управління реалізацією окремих проектів
 проведення тренінгів,семінарів, конференцій, хакатонів,

адвокасі-компій, громадських обговорень з питань партнерства
влади і громади, впровадження реформ та партисипативних
механізмів участі,маркетингу території тощо

 аналітичні, маркетингові, соціологічні дослідження з

актуальних питань розвитку територій.

Цінності


довіра



співпраця та партнерство



гендерна, вікова, соціальна рівність
як рівність можливостей


громадянська свідомість та активність



постійний розвиток та інноваційність

Принципи роботи:
 відповідальність
 незалежність та неупередженість
 відкритість та прозорість
 індивідуальний підхід
 наш успіх безпосередньо залежить від успіху

наших партнерів

Працюємо для:
 громадських активістів
 громад сіл, селищ та міст
 організацій громадянського суспільства

 державних і місцевих органів влади
 малого та середнього бізнесу

«Міжрегіональний
міст порозуміння та
партнерства»
Проект реалізовано в
межах проекту
«Українська регіональна
платформа громадських
ініціатив» за фінансової
підтримки
Європейського
Союзу.Сума гранту
129650 грн.

Вперше у Яворівському районі було проведено стратегічний хакатон
«Прискорення реформи децентралізації та вироблення бачення
стратегічного розвитку об’єднаної територіальної громади»
Головні завданнями стратегічного хакатону:
 Сформувати інноваційні стандарти управління об’єднаних територіальних громад,
в т.ч. з використанням інструментів е-врядування,
 Підвищити прозорість та підзвітність органів місцевої влади завдяки застосуванню
нових практик управляння територією,
 Зміцнити роль організацій громадянського суспільства в адвокації, мобілізації
ресурсів та просуванні е-демократії з метою забезпечення більш активної участі
громадян у процесі прийняття рішень,
 Сприяти формуванню діалогу як інструменту для забезпечення сталого розвитку
територіальних громад,
 Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності населення у сфері
використання сучасних ІКТ для вирішення питань е-демократії,
 Залучення громадськості до визначення першочергових питань громад, що можуть
бути вирішені за допомогою сучасних технологій,
 Впровадження практики залучення громадськості та бізнесу для вироблення
стратегічного бачення розвитку об’єднаних територіальних громад.

«Прискорення реформи децентралізації та вироблення
бачення стратегічного розвитку об’єднаної
територіальної громади»

«Розвиток самоорганізації
населення в містах
Яворівщини через
впровадження
інноваційних систем еврядування»
Проект виконувався
Агенцією місцевого
економічного розвитку
Яворівщини в рамках
програми Фонду Східна
Європа «Відкрите місто:
посилення участі
громадян у розвитку
місцевої громади» за
рахунок коштів, наданих
Фондом Ч.С.Мотта
(США). Сума гранту
125620 грн .

Мета проекту: Активізація мешканців міст Яворова та Новояворівська для
вирішенні гострих проблем життєдіяльності міст через розвиток
самоорганізації населення з допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій.

Результати:
 Забезпечено запуск інтерактивного

сервісу «Відкрите місто» у м.
Яворові та сервісу «Громадські
ініціативи» у м. Яворові та
Новояворівську
 Підвищено поінформованість
мешканців та залучено їх до роботи
з веб-ресурсами
 Створено умови для розвитку
самоорганізації мешканців Яворова
та Новояворівська з метою
вирішення місцевих проблем

«Поширення громадського
впливу на бюджетні
процеси на місцевому
рівні»
Проект реалізовується в
рамках програми
«Публічні бюджети від А
до Я: інформування,
активізація та залучення
громадянського
суспільства», що
виконується Фондом
Східна Європа у
партнерстві з Фундацією
польсько-української
співпраці ПАУСІ за
фінансової підтримки
Європейського Союзу.
Сума гранту 177225

Мета проекту: Поширення громадського впливу на бюджетні процеси в місті
Яворові, Новояворівську та Давидівській ОТГ для підвищення прозорості та
ефективності використання бюджетних коштів.
Завдання:
 Провести мотиваційну кампанію на
місцевому рівні та роз’яснення
важливості громадського впливу на
бюджетні процеси
 Підвищити
обізнаність
громадськості та місцевих ГО про
бюджетний процес, впроваджено
партисипаційні форми участі у
формуванні місцевого бюджету та
моніторинг їх використання
 Навчити фінансової грамотності
громадськість та школярів про
застосування інструментів участі в
бюджетних процесах на місцевому
рівні, поширено кращі практики
забезпечення
підзвітності
публічних коштів

Агенція спільно з
бібліотеками Яворівського
району та міжнародною
організацією IREX брала
участь у проекті USAID
ПУЛЬС «Розробка курсу на
зміцнення місцевого
самоврядування в Україні»
Проект направлений на
посилення спроможності
громад, надання
можливостей для їхнього
формування та подальшого
стабільного розвитку.
Робота в цьому проекті
спрямована на
інформування та залучення
громадськості до процесу
реформ децентралізації.
Сума гранту 750$

Мета проекту : удосконалення правового поля щодо проведення децентралізації в
Україні; забезпечення внеску органів місцевого самоврядування у формування та
впровадження політики у сфері децентралізації; збільшення ресурсів місцевого
самоврядування та посилення здатності органів місцевого самоврядування ними
ефективно розпоряджатись; посилення спроможності та професійного рівня
усіх долучених до реформи груп

Агенція спільно з ГО
«Гостинець» стали
одними із переможцями
конкурсу з картування
громад у місті
Новояворівську

Проект реалізується в межах
дворічного проекту «Містки
громадської активності», що
фінансується Європейським
Союзом та впроваджується
ВГО «Українська бібліотечна
асоціація» у партнерстві з ГО
«Центр культурного
менеджменту» (Львів),
Благодійним фондом
«Помагаєм» (Дніпро) та
Фондом розвитку
інформаційного суспільства
(Варшава) у 2016-2018 рр.

Мета проекту: Залучення різних груп населення для прийняття рішень
на рівні стратегічного планування розвитку міста.
Завдання:


Налагодити діалог та співпрацю між
різними місцевими спільнотами, молоддю,
представниками влади, бізнесу, освітньої
сфери, культури, медицини, спорту,
мешканцями міста в цілому з метою
вироблення чітких і відкритих правил
взаємодії в подальшому для сталого
розвитку міста.



Напрацювати матеріал для розробки
стратегії розвитку м.Новояворівськ.



Соціалізація підлітків із соціально
незахищених сімей через участь у
навчальній групі картувальників міста.



Розробка та актуалізація електронної мапи
Новояворівська на основі відкритих
геоданих OpenStreetMap (OSM) із
подальшим виданням друкованої версії.



Активізація мешканців через навчальнодослідницьку діяльність в рамках проекту.

«Життя після війни:
створюємо бізнес разом»
Проект реалізовувався в
рамках програми
«Роззброєння, демобілізація
та реінтеграція в Україні»:
його реалізовують ГО
«Інститут миру і
порозуміння» разом зі
Шведським товариством
миру та арбітражу
(Swedish Peace and
Arbitration Society) при
сприянні Академії імені
Фольке Бернадотта (Folke
Bernadotte Academy).

Мета проекту: Соціалізація та реінтеграція ветеранів АТО шляхом
започаткування ними власного бізнесу та залучення їх до формування
сталого розвитку громади.
Результати:
 Ветерани
АТО
на
практичних
прикладах
поглибили
знання
з
започаткування
підприємницької
діяльності
 Ветерани
АТО
отримали
консультаційний супровід з відкриття
власного бізнесу
 Ветерани
АТО
та
представники
громади навчилися відповідального
ставлення один до одного задля
подальшого спільно розвитку в громаді
 Налагоджено діалог між місцевою
владою та ветеранами АТО
 Проведено тренінг для ветеранів АТО
“Започаткування
підприємницької
діяльності”, організовано круглий стіл
та навчальне стажування

Діяльність Агенції в цифрах
 Проведено 23 публічні заходи(семінари, круглі столи,






хакатон, публічні дебати, навчальне стажування,
кіноклуби, вуличні інформаційні центри) залучено 738
учасників у 3-ьох населених пунктах Яворівського
району та Давидівській ОТГ
Видано брошуру “Стратегічні пріоритети економічного
розвитку Яворівської ОТГ”
Реалізовано 6 проектів, 3 з яких у партнерстві з 2 –ма
ГО та 3-ма бібліотеками
Реалізовано 1 міжрегіональний проект
47 публікацій у місцевих та регіональних ЗМІ

Агенція є:
 учасником мережі медіаторів та регіональним

партнером ГО «Інститут миру і порозуміння»
(Київ)
 учасником Форуму громадянського суспільства
Східного Партнерства/українська платформа
 членом Громадської ради при Яворівській РДА
 членом Громадської ради при Львівській ОДА

Контакти
Адреса:
вул. П.Тичини ,1, м. Яворів
Тел./факс: 050-955-55-27
E-mail: info@amer.org.ua
FB www.facebook.com/Агенція-місцевогоекономічного-розвитку-Яворівщини1413619282280645/
www.amer.org.ua

