GLOBAL CHALLENGES LOCAL SOLUTIONS
- sieć ODL dla Ukrainy

Drodzy przedstawiciele Ośrodków Działaj Lokalnie,
15 lat programu „Działaj Lokalnie” to tysiące zrealizowanych projektów lokalnych, godziny
inspirujących szkoleń i mnóstwo zgromadzonych bezcennych doświadczeń. Z uwagi na fakt,
że w Polsce sieć Ośrodków Działaj Lokalnie tak dobrze się rozwinęła, przyszedł czas na dzielenie się
zgromadzonym doświadczeniem poza granicami kraju, z organizacjami, które są gotowe wprowadzić
model działania Ośrodków Działaj Lokalnie w swoich społecznościach. Zapraszamy Was do udziału
w projekcie Global Challenges Local Solutions, w ramach którego rozpoczniemy budowę sieci
organizacji wzorowanej na sieci ODL na Ukrainie.

O projekcie
Realizując niniejszy projekt chcemy wzmocnić sektor organizacji pozarządowych na Ukrainie, poprzez
stworzenie sieci lokalnych organizacji filantropijnych, wzorowanej na polskiej sieci Ośrodków Działaj
Lokalnie. W projekcie weźmie udział 10 Ośrodków Działaj Lokalnie oraz 10 organizacji z Ukrainy.
W ramach projektu:





Na Ukrainie przeprowadzona zostanie analiza potencjału i warunków do tworzenia sieci
wzorowanej na sieci ODL.
Ośrodki Działaj Lokalnie oraz organizacje z Ukrainy wezmą udział w programie edukacyjnym,
a następnie w parach ODL + organizacja z Ukrainy wymyślą mały projekt społeczny
promujący ideę lokalnej filantropii na Ukrainie i będą miały szanse zdobyć grant w wysokości
16 tysięcy złotych na jego realizację. Uczestnicy projektu będą mieli również szansę odbycia
wizyt studyjnych na Ukrainę.
Na zakończenie projektu przygotowany zostanie krótki raport podsumowujący,

Efektem projektu będzie stworzenie na Ukrainie zalążka sieci organizacji analogicznej do sieci
Ośrodków Działaj Lokalnie.
Projekt będzie realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w partnerstwie z organizacją
ukraińską - Ednannią, w ramach dwóch programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: Działaj
Lokalnie, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz program RITA
Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Harmonogram


IX-X.2016, Ukraina: Realizacja na Ukrainie badania typu feasibility study.
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X.2016, Radom, Polska: Dwudniowe szkolenie dla 10 Ośrodków Działaj Lokalnie oraz 10
organizacji z Ukrainy.
X.2016 - V.2017, Ukraina: Wizyty studyjne.
X.2016 - VI.2017: Konkurs na małe granty dla Ośrodków Działaj Lokalnie i przeprowadzenie
projektów społecznych na Ukrainie.
VII - VIII.2017: Przygotowanie raportu podsumowującego projekt.

Dlaczego warto?
Udział w projekcie Global Challenges Local Solutions to przede wszystkim:






Możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w realizacji projektów
międzynarodowych.
Możliwość dzielenia się swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem z zagranicznymi
organizacjami.
Możliwość pozyskania nowych partnerów do działań lokalnych.
Możliwość stworzenia ciekawego, międzynarodowego projektu.
Udział w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

Zapraszamy!
Prosimy o potwierdzenie udziału w programie do 31 sierpnia 2016 r.
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