Fórum miestnej solidarity Slovensko-Ukrajina
9. júna 2022, 10:00-12:00 CEST, slovenského času / 11:00-13:00 EEST, ukrajinského času, online
Kontext a význam
Od začiatku ruskej agresie 24. februára 2022 sú ukrajinské obce v prvej línii a snažia sa zmierniť škody
spôsobené vojnou. Zabezpečujú poskytovanie služieb, organizujú prístrešky a evakuáciu, poskytujú
potraviny a základné potreby miestnym obyvateľom a vnútorne vysídleným osobám.
Slovensko sa stalo jedným z hlavných podporovateľov Ukrajiny spomedzi ostatných európskych krajín.
Slovenské samosprávy posielajú humanitárnu pomoc svojim partnerom v celej krajine, prijímajú ľudí
utekajúcich pred vojnou a snažia sa im ponúknuť čo najlepšie podmienky na pobyt. Spolupráca
miestnych a regionálnych samospráv, dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľských
a cirkevných spoločenstiev je dôležitým faktorom, ktorý prispieva k slovenským aktivitám na podporu
Ukrajiny.
Keďže vojna proti Ukrajine bude pravdepodobne ešte trvať, je dôležité položiť si otázku, ako udržať
dynamiku a pokračovať v pomoci ukrajinským obciam, ktoré sú chrbticou národnej odolnosti.
Cieľom Fóra miestnej solidarity medzi Slovenskom a Ukrajinou je:
1. Poukázať na špecifické výzvy miestnej samosprávy počas vojny na Ukrajine;
2. Prezentovať najlepšie príklady miestnej podpory zo strany Slovenska, výzvy, s ktorými sa stretli
a ktoré riešili;
3. Podporovať vytváranie nových partnerstiev obcí medzi Slovenskom a Ukrajinou.
Štruktúra online fóra bude nasledovná:
✓ Predstavenie iniciatívy U-LEAD "Mosty dôvery", jej rámca, výsledkov a možností pomoci
slovenských obcí ukrajinským partnerom;
✓ Príbeh mestskej obce Trostianec žijúcej pod okupáciou: Ako dokázal starosta Jurij Bova udržať
chod obce a kritické kontrolné a riadiace procesy;
✓ Potenciál vzájomnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v čase vojny a perspektívy do
budúcnosti.
Jazyk: Fórum sa bude konať v ukrajinčine, slovenčine a angličtine. Bude zabezpečené simultánne
tlmočenie.
Účastníci
Na podujatie budú pozvaní nasledovní účastníci: Ukrajinské a slovenské samosprávy, miestne
mimovládne organizácie a dobrovoľnícke hnutia, zástupcovia miestnych podnikateľských kruhov, ktorí
podporujú alebo by chceli podporiť Ukrajinu, a zástupcovia veľvyslanectiev Ukrajiny a Slovenska.

Program
Moderátor: Durmish Guri, riaditeľ - Stratégia vonkajších zdrojov a znalostí, Rada európskych
samospráv a regiónov

10.00–10.20 CEST
11.00–11.20 EEST

Slovo na privítanie
•
•
•
•

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenie miest a obcí
Slovenska
Viacheslav Nehoda, námestník ministra pre komunity a územia Ukrajiny
Xavier Camus, vedúci sekcie spolupráce 1 – Dobrá správa vecí verejných a
právny štát Delegácie EÚ na Ukrajine
Bastian Veigel, GIZ programový riaditeľ U-LEAD s Európou

Odolnosť
miestnej
samosprávy
svedectvá z terénu na Ukrajine
10.20–10.40 CEST
11.20–11.40 EEST
10.40–11.10 CEST
11.40-12.10 EEST

Komentár:

11.10–11.20 CEST
12.10-12.20 EEST

DISKUSIA

11.20-11.50 CEST
12.20-12.50 EEST

•
•

v podmienkach

•

vojny:

Jurij Bova, starosta mestskej obce Trostianec, Sumská oblasť, Ukrajina

Viacheslav Nehoda, námestník ministra pre komunity a územia Ukrajiny

Solidarita prostredníctvom aktivít: osvedčené postupy zo Slovenska

•
11.50–12.00 CEST
12.50-13.00 EEST

a obyvateľov

Michal Kapusta, primátor Spišské Podhradie
Michaela Pobudová, riaditeľka OZ Mareena

ĎALŠIE KROKY

