
 
 
 
 

Обмін досвіду громадянських суспільств: належне управління та 
цифрова участь громадянського суспільства Туреччини та Європи  

 
Минулого місяця (у березні 2022 року) завершилася програма TEAM4TEAM за 
підтримки MitOst в рамках Партнерської програми обміну громадянського суспільства 
на 2020-2022 роки. Програма, що реалізує ALDA сумісно з турецьким партнером MEDAR 
– Асоціація Медіа Дослідників, спрямована на посилення демократичного дискурсу, 
зміцнення спроможності першочергових медійних дійових осіб, з метою функціонувати 
як рушійні сили демократії та мотивувати громадянське суспільство активно брати 
участь у державних справах та висловлювати / звітувати свої думки. 
З цією метою, було відібрано 12 турецьких та європейських організацій 
громадянського суспільства, щоб скористатися серією тренінгів з ключових тем, які 
дозволять їм удосконалити свої методи роботи та вчитися один у одного, а також 
отримати можливість фінансування, що дасть можливість кожній організації-
бенефіціару об’єднатися з європейським або турецьким партнером для обміну 
передовим досвідом. 
Протягом минулого року програма дозволила по-справжньому об’єднати всіх 
бенефіціарів, які разом працювали над такими темами, як збір коштів для медійного 
освітлення та демократичних проектів, належне врядування, верифікація новин, 
цифрова безпека, цифровізація, соціальні медіа та сторонні інструменти, аналіз 
даних та медіа, за підтримки ALDA та MEDAR. Також, бенефіціари розвивали 
двосторонні обміни на цій основі, що призвело до створення реальної спільноти 
взаємної підтримки та розвитку нових місцевих практик, одночасно сприяючи 
міжнародному співробітництву ЄС та Туреччини. 
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Ця спільнота нарешті змогла зібратися особисто під час завершення програми 
TEAM4TEAM у березні 2022 року з останнім заходом: за підтримки проекту Erasmus+ 
через проект «Молодіжні новини», була організована «Весняна Школа», яка складалася 
з одного тижня особистих сесій для обміну новими інструментами та досвідом. 
«Весняна школа» зібрала всіх бенефіціарів у місті Таррагона, Іспанія, а також інших 
міжнародних та місцевих експертів, і мала на меті бути максимально інтерактивною. 
Акцентуючи увагу на раніше розглянутих темах програми, автономний підхід дозволив 
проводити численні ігри та симулятори для подальшого вивчення тем у захоплюючий 
та інноваційний спосіб. 
На порядку денному тижня були: ігри про місцеве самоврядування, такі як Electionville, 
де учасники повинні були створити свою політичну партію та протистояти іншим під 
час політичного процесу під керівництвом Fabel, організації-засновника гри, розробки 
комунікаційних кампаній, щоб учасники поставили себе на місце громадянських 
журналістів через семінари, надані MEDAR, відкриття цифрових інструментів для 
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демократії участі, таких як презентація Decidim platform, розробленої Platoniq в 
Барселоні, і моделювання консультацій з громадянами, проведені ALDA, де потрібно 
було грати роль обраного чиновника, місцевого лобі, асоціації чи громадянина та 
обговорювати проект на місцевому рівні. 
Крім того, були проведені численні міжгромадські ігри, а також презентація проектів 
обміну, що здійснюються бенефіціарами на двосторонній основі, та навчальні візити до 
Таррагони, що зробили цей тиждень надзвичайно багатим на обміни та дозволили 
бенефіціарам ознайомитися з новими інструментами. Учасники завершили свої плани 
дій для побудови спільної основи та майбутньої співпраці, що є однією з кінцевих цілей 
програми TEAM4TEAM. 
Якщо очікувані результати програми партнери оцінюють як більш ніж виконані, то 
останній тиждень мав набагато вищі результати, ніж очікувалося, у плані спілкування, 
оскільки з цієї події виникла справжня спільнота взаємодопомоги. Чудово бути 
частиною проекту турецько-європейського громадянського суспільства! 
 

 
 

https://decidim.org/
https://platoniq.medium.com/

	Створення реальної спільноти взаємної підтримки та розвиток нових місцевих практик, сприяючи міжнародному співробітництву ЄС та Туреччини

