
24 ОГС матимуть повноваження для посилення соціальної

відповідальності в Молдові

24 організації громадянського суспільства з міст Чімішлія, Флорешти, Страшени,

Штефан-Воде і Теленешти отримали грантові контракти в рамках проекту

«EU4Accountability». Захід був організований ALDA в Europe Café – Інформаційному

центрі ЄС у Кишиневі.

Проект «EU4Accountability» фінансується Європейським Союзом і спрямований на

підвищення соціальної відповідальності на місцевому рівні та створенні стійких

механізмів співпраці між місцевими органами державної влади в Республіці Молдова та

організаціями громадянського суспільства (ОГС), з метою кращого реагування на

потреби місцевих громад.

«Фінансова підтримка, запропонована сьогодні Європейським Союзом, дозволить

громадським організаціям посилити свої зусилля щодо покращення демократичної

участі та відповіді на конкретні потреби громадян у містах Чімішлія, Флорешти,

Страшени, Штефан-Воде і Теленешти», – сказав Яніс Мажейкс, Посол ЄС в Республіці

Молдова, учасник заходу.

«Я хотів би привітати організації громадянського суспільства, які отримали гранти в

рамках проекту EU4Accountability, і подякувати їм за відданість у просуванні

соціальної відповідальності в Республіці Молдова» - Яніс Мажейкс

«Цей проект спрямований на підвищення обізнаності про бюджетний процес, залучення

громадян до моніторингу державних витрат і формування політики, а також громадські
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консультації щодо бюджету – все це для того, щоб мотивувати громадян і місцеву

владу спільно обирати інвестиції, які найбільше потрібні їхнім громадам», - продовжив

Посол: «Я хотів би привітати організації громадянського суспільства, які отримали

гранти в рамках проекту EU4Accountability, і подякувати їм за їх відданість у просуванні

соціальної відповідальності в Республіці Молдова. З новою роллю вашої країни як

кандидата в ЄС важливість громадянського суспільства в просуванні на шляху до

вступу стає ще більш очевидною».

Подібним чином колега з ALDA Александру Койка подякував Європейському Союзу за

постійну підтримку Республіки Молдова на її європейському шляху та розвитку громад

через участь та інклюзивний підхід. Крім того, він підкреслив очікуване покращення

соціальної відповідальності на цільових територіях та позитивний вплив надання малих

грантів за участю майже 140 000 громадян із 50 населених пунктів по всій країні.

Зауважимо, що 24 проекти, відібрані для фінансування, спрямовані на посилення

соціальної відповідальності місцевих ініціативних груп та організацій з метою

підвищення громадянської активності в різних цільових групах. Проекти, подані

місцевими ОГС, особливо спрямовані на молодь, жінок та представників уразливих

груп і передбачають: (1) розвиток ініціативних груп, адвокаційних кампаній та

консолідацію місцевих коаліцій, (2) посилення спроможності ОГС у регіонах та

запровадження механізму бюджету участі, (3) розвиток громадських та молодіжних

організацій та створення інформаційних центрів для громадян.

 

***

Проект “EU4Accountability”, який реалізується з 2022 по 2024, впроваджується

коаліцією організацій: Європейською асоціацією місцевої демократії ALDA,

Європейське партнерство за демократію EPD та Чеською неурядовою організацією

People in Need іохоплює 10 регіонів (Кагул, Комрат, Чімішлія, Фалешти, Флорешти,

Глодяни, Ришкани, Страшени, Штефан-Воде і Теленешти), на які виділено загальний

бюджет в 1.5 мільйона євро.
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