
 
 

 
 

Старт! "EU4Accountability" задля покращення соціальної підзвітності у 
Республіці Молдова 

 
EU4Accountability підтримуватиме організації громадянського суспільства в 10 районах 
Республіки Молдова з метою впливу на місцеву владу через активну участь у прийнятті 
рішень і задля кращого задоволення потреб людей. 60 НУО навчаться брати участь у 
місцевому бюджетуванні та розробці політики, що потім допоможе краще відображати 
потреби місцевих громад і підвищити соціальну підзвітність. 
 
Організації громадянського суспільства з районів Кагул, Чимішлія, Комрат, Фалешти, 
Флорешти, Глодень, Рашкань, Страшени, Штефан-Вода та Теленешть, відібрані через 
відкритий конкурс на участь і будуть залучені до ширшої програми розвитку потенціалу. Це 
дозволить їм навчитися: 

• реалізувати власний проект з моніторингу публічної політики, 
• посилити механізми соціальної відповідальності та просування передового досвіду, 
• сприяти взаємному навчанню, 
• обмінюватися досвідом та створювати контакти між місцевими ОГС. 

 
«Сьогодні ми запускаємо нову акцію EU4Accountability у 10 районах Республіки Молдова. 
Європейський Союз інвестує 1,5 мільйона євро для посилення соціальної підзвітності 
місцевої та центральної влади в Молдові через цільову підтримку громадянського 
суспільства. Цей проект надаватиме гранти організаціям громадянського суспільства для 
підтримки їх участі в політичному діалозі та моніторингу роботи органів державної влади. 
Цей проект сприятиме залученню громадян до питань, які їх цікавлять, і надасть їм 
можливість впливати, окрім голосування на виборах, що, у свою чергу, зміцнить демократію 
в Молдові», - заявив Яніс Мазейкс, Посол Європейського Союзу в Республіці Молдова. 
 

 
"EU4Accountability пропонуватиме гранти організаціям громадянського суспільства 

для підтримки їхньої участі в політичному діалозі та моніторингу роботи органів 
державної влади», – Яніс Мазейкс, Посол Європейського Союзу в Республіці Молдова. 

 
EU4Accountability має на меті просувати концепцію соціальної відповідальності серед 
громадян, членів громадянського суспільства та представників місцевих органів 
влади, пояснюючи переваги соціальної відповідальності на практиці. Переваги стають 
очевидними, коли громадянське суспільство краще розуміє свою роль, а саме ретельно 
вивчати проекти рішень, оприлюднені місцевою владою, і вносити пропозиції в публічних 
дебатах, вимагати розподілу коштів місцевого бюджету на реальні потреби громадян, а 
також спостерігати, чи громадськість послуги є якісними та потребують покращення там, де 
щось сприймається неправильним або несправедливим. 
 
Таким чином, уроки, отримані в ході проекту, сприятимуть спільному аналізу політики та 
дозволять громадянським та державним інституціям брати участь у політичному діалозі, щоб 
покращити способи, за допомогою яких громадяни можуть подавати пропозиції владі, та 
створювати умови для реалізації ініціатив громадян і думок, які потрібно почути та зрозуміти. 

https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.eeas.europa.eu/moldova/about-ambassador_en?s=223


Проект ґрунтується на підході з низового рівня завдяки залученню молдовських громадських 
об’єднань, які оцінять потреби в районах та проведуть навчальні заходи для своїх колег. 
 
У листопаді 2022 року ОГС зберуться разом, щоб взяти участь у заходах, спрямованих на 
розгляді напрямків, пов’язаних з належним врядуванням. Організації, відібрані для участі в 
проекті, отримають підтримку через воркшопи з організаційного розвитку, а їхні знання з 
питань соціальної відповідальності будуть покращені. 
 
Нарешті, проект EU4Accountability також передбачає й надалі надання грантів ОГС у 10 
цільових районах проекту для впровадження процесів соціальної підзвітності на місцевому 
рівні. Оскільки вони зможуть більш ефективно брати участь у плануванні громади, ОГС 
будуть краще визнані як легітимні суб’єкти для участі в місцевому демократичному 
врядуванні. 
Більше інформації на сторінці проекта в Facebook.   
 
*** 
Проект реалізується консорціумом трьох організацій: Європейське партнерство за 
демократію (EPD), Європейська Асоціація Місцевої Демократії (ALDA) та чеської НУО People 
in Need (PIN) у 2022-2024 роках. 
 

 

https://www.facebook.com/EU4Accountability

