Форум місцевої солідарності: Словаччинa – Українa
9 червня 2022, 11:00-13:00 EEST/київський час, онлайн
Контекст і актуальність
Від початку російської агресії, 24 лютого 2022 року, українські муніципалітети перебувають на
передовій, намагаючись пом’якшити збитки завдані війною. Вони продовжують надавати
послуги, організовують укриття та евакуацію, забезпечують місцевих мешканців та внутрішньо
переміщених осіб продуктами харчування та предматами першої необхідності.
Словаччина є однією із країн ЄС, які найбільше підтримують Україну в цей нелегкий час.
Словацькі муніципалітети відправляють гуманітарну допомогу своїм партнерам, надають
притулок та намагаються запропонувати найкращі умови проживання людям, які тікають від
війни. Важливим фактором, що сприяє підтримці України, є співпраця місцевої та регіональної
влади, волонтерів, неурядових організацій, бізнесу та церковних громад.
Оскільки російська війна проти України може тривати невідомий період часу, важливо зрозуміти,
як утримати темп і продовжувати допомагати українським громадам, які є основою
національного опору.
Форум місцевої солідарності між Словаччиною та Україною покликаний:
1. Висвітлити конкретні виклики місцевого самоврядування під час воєнного часу в Україні;
2. Представити найкращі приклади підтримки України з боку місцевої влади у Словаччині,
проблеми, з якими стикалися та як вони вирішувалися;
3. Сприяти створенню нових муніципальних партнерств між Словаччиною та Україною.
Структура онлайн-форуму:
✓ Презентація ініціативи U-LEAD «Мости довіри», її основи, результати та можливості для
словацьких муніципалітетів допомогти українським партнерам;
✓ Історія Тростянця в окупації: як пану Юрію Бові, міському голові, вдалося зберегти
громаду;
✓ Потенціал співробітництва місцевої влади між Україною та Словаччиною під час війни
та перспективи на майбутнє.
Мова: українська, словацька та англійська (синхронний переклад).
Учасники
На захід будуть запрошені: українські та словацькі громади, місцеві громадські організації та
волонтерські рухи, представники місцевих бізнес-спільнот, які підтримували або хотіли б
підтримати Україну, а також представники посольств України та Словаччини.

Порядок денний
Модератор: Дурміш Гурі, директор з питань проєктів та стратегії управління знаннями, Рада
європейських муніципалітетів і регіонів
11.00-11.20

11.20-11.40
11.40-11.55

Вітальні слова
• Міхал Каліняк, генеральний секретар Асоціації міст і громад
Словаччини
• В'ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій
України
• Ксав'є Камю, керівник Програм співробітництва щодо належного
урядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні
(уточнюється)
• Бастін Файгель, директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ
Стійкість місцевого самоврядування та населення в умовах війни: свідчення з
України
• Юрій Бова, міський голова Тростянецької громади, Сумська область,
Україна
Реакція:
• В'ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій
України

11.55-12.20

ОБГОВОРЕННЯ

12.20-12.50

Солідарність через дії: кращі практики із Словаччини
• Міхал Капуста, міський голова Спішського Підградя
• Mіхаела Побудова, директор громадської організації «Мар'єна»

12.50-13.00

НАСТУПНІ КРОКИ

