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ХТО МИ
Східноєвропейський центр багатопартійної демократії (СЦБД) - це
незалежна організація, заснована у 2017 році, що прийшов на зміну
Східноєвропейському регіональному офісу Нідерландського інституту
багатопартійної демократії (НІБД), який було засновано місцевими
парламентськими політичними партіями у Гаазі в 2000 році з метою
допомоги країнам, що потребують демократичних реформ. Центром
уваги НІБД у 2009 році була Грузія. Саме в того року було засновано
наш офіс, який через декілька років став першим представництвом
НІБД у Закавказькому, а потім і у в Східноєвропейському регіоні. У
2017 році, накопичивши достатню кількість ресурсів та досвіду, у нас
виникла ідея самостійно заснувати незалежну організацію.
Як і минулого року, цьогоріч пріоритетом СЦБД було покращення
політичного мікроклімату та сприяння розвитку демократичнополітичної культури, що також передбачено наявними проєктами.
Нині головними пунктами призначення СЦБД є Грузія та Україна. Крім
того, ми реалізовуємо програми у Вірменії, Молдові та Киргизстані.
Організація має 10 офісів у регіонах Грузії та України, де ми працюємо
над розвитком демократичних політичних партій та рухів, а також
над зміцненням внутрішньопартійної демократії, політичної освіти,
сучасних технологій, етнічних меншин, гендерної рівності та ін.
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СЦБД

РОБОТА БАЗУЄТЬСЯ НА П'ЯТИ
ОСНОВНИХ ПРИНЦИПАХ

МИ ПЕРЕКОНАНІ, ЩО:
Демократичним країнам потрібні
демократичні політичні партії:
Без відкритості та прозорості
політичних партій, справжня
демократія існувати не може;
тому ми підтримуємо їх у
збільшенні залученості різних
груп до політичного дискурсу.
Свою увагу ми зосередили
на використанні сучасних
технологій у сфері політичних
організацій, гендерної рівності
та залучення етнічних меншин
до політичних процесів.

Демократії потрібні демократи:
Ми працюємо над покращенням
індивідуальних та колективних
можливостей лідерів демократії.
Ми зосереджуємося на
демократичних цінностях,
знаннях та навичках, необхідних
для мирних політичних акцій.

Діалог сприяє розвитку демократії:
Ми віримо в силу консенсусу
та сприяємо багатопартійному
діалогові у роботі з викликами
політичних перетворень.

Демократія вимагає вільної та
чесної політичної конкуренції:
Ми заохочуємо політичні та
громадські групи вдосконалювати
виборче законодавство чи
нормативи, що стосуються
діяльності політичних партій, щоб
кожен мав можливість та простір
для вираження політичних
прагнень.

Демократія - безкінечний процес:
Ми ділимося інноваційними
ідеями та накопиченими знаннями
із зацікавленими сторонами
щодо вирішення проблем
демократизації та підвищення їх
участі у політичному дискурсі.
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ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ,
У розумінні економіки, для демократичних
процесів, дія визначається попитом
та пропозицією. Політики - це сторона
пропозиції, а суспільство - це сторона
попиту, що значною мірою пояснює
різноманітність політичних партій та
політиків. Різноманіття та характер
політичної галузі продиктовано питаннями,
що становлять інтерес для суспільства,
тобто, його звернення до політиків та ін.

В СТУПНЕ СЛОВО

Минулого року ми вели активну роботу в
обох напрямках: з політичними партіями
та рухами, а також у формуванні
суттєвого демократичного попиту суспільством.
Демократичне відродження - це предмет
поширених дискусій. Ніхто не ставить під
сумнів необхідність демократії, проте,
необхідно покращити якість усіх цих
процесів. Висока присутність виборців
на виборах не означає ствердження
демократії, вибори - це необхідний, але
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недостатній елемент демократії. Саме
на покращенні якості демократії було
зосереджено нашу увагу минулого року.
Інше питання стосується технологічних
змін, які мають глобальний вплив на
політичні процеси. Для багатьох країн
та держав, це - головний виклик,
який вимагає інноваційного підходу,
включаючи готовність до пристосування.
Новітні технології мають величезну
потужність, і важливо зрозуміти,
чи будемо ми застосовувати їх для
зміцнення нашої свободи чи навпаки дозволимо антидемократичним силам
використовувати цифровий контроль
та засоби спостереження проти нас.
Минулого року ми ще більше долучилися
до вивчення цифрової демократії та
поділилися знаннями зі своїми партнерами.
Оцінка, адаптація та передача сучасних
технологічних інструментів політичним
партіям та політикам була важливою
частиною нашої минулорічної роботи.
У 2020 році цей напрямок стане більш
пріоритетним. Доступ до сучасних,
ефективних та недорогих методів
комунікації з виборцям особливо важливий
для демократичних політичних сил в
передвиборчий період.
Як і протягом минулих років, у 2018 році
Україна пережила важкий політичний
період, проте, на відміну від Грузії, де якість
демократії знизилася, у порівнянні з 2018
роком, Україна здійснила більший прогрес
- напрямок розвитку процесів став більш
правильним. Минулого року там відбулися
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вибори і нами було створено спеціальний
сайт, де ми інформували громадян про
головні політичні партії українською мовою;
Ми відкрили дві нові школи демократії
у Дніпрі та Києві, які будуть і надалі
покращувати демократичні процеси; Ми
працювали над заохоченням та розвитком
місцевих активістів та демократичних
політичних сил.
У 2019 році наша співпраця із
демократичними рухами у Молдові
та Киргизстані продовжилася. Ми
провели досить цікавий цикл тренінгів
та навчань щодо політичного діалогу,
електоральних систем та важливих тем,
які широко обговорюються в суспільстві,
але з недостатністю знань. Наприклад, при
обговоренні електоральних систем, умисно
чи мимоволі, факти перекручуються.
Минулого року ми почули, що у парламенті
ніхто не зможе відстояти місцевих
інтересів за відсутності одномандатних
парламентаріїв. Фактично, абсолютнопропорційна система не означає
нехтування місцевих інтересів. Навпаки,
якісна політична освіта розвіює цей міф
Одним із наших минулорічних
пріоритетів була робота із відносно
новими політичними силами у Грузії.
Нашою метою була допомога їм у зміцненні
організаційної діяльності у розумінні
освітньої та технічної підтримки, таким
чином зміцнюючи їх позиції.
Як уже згадувалося, у 2019 році, Грузія
зробила великий крок назад у демократії.
Незважаючи на декілька спроб в межах
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країни та міжнародної спільноти повернути
процес в позитивний напрямок, якість

нашої демократії знизилася. Звичайно

ж, це розчарування, але ми намагаємося
запобігти поглибленню кризи. Програми,

що запроваджуються нашою організацією
у різних напрямках, націлені на подолання
такої стагнації.

Ми плануємо запровадити важливі
проєкти протягом року виборів.
Ми будемо працювати в декількох
напрямках. Метою першого з них буде

підтримка про-демократичних рухів для

ідентифікації якомога більшої кількості
відданих демократів у парламенті Грузії;

політичним партіям необхідні ефективніші
навички політичного планування у певних

галузях. Наше завдання - це покращення

їх розуміння основних питань соціальноекономічної політики та реформування.

Як і протягом минулих виборів, цього разу

ми намагатимемося інформувати виборців
про передвиборчі програми політичних

партій, що полегшить їх вибір. Така
інформація надається сайтом, створеним

кілька років тому: www.Partiebi.ge; Ми
допоможемо активістам та громадянам,

що навчатимуться у школах демократії,
сформувати громадянське бачення

регіонального розвитку, піднімати

питання, які стосуються окремого міста
чи регіону, переформатувати свої вимоги

в економічну програму. Ми допоможемо
їм безпосередньо долучитися до діалогу з

політиками та місцевими органами влади.
В результаті цього, громадський інтерес

В СТУПНЕ СЛОВО

та проблеми стануть більш очевидними у
передвиборних програмах та управлінських
рішеннях.
2020 рік також важливий для України,
оскільки цьогоріч пройдуть вибори
до місцевих органів влади. У Грузії
цілями Демократичних Шкіл є можливість
проведення якісніших дебатів щодо
демократичних реформ та покращення
управління, чіткіше формулювання
соціально-економічних потреб та
відображення їх в особистому житті.
Під час роботи над передвиборчими
програмами дуже часто виявляється, що
партії, котрі ідеологічно відрізняються,
мають багато спільного у своїх
програмах. Тут найбільше видно простір
для компромісів - де різниця справді є
і де існують співпадіння. Більшість має
схоже бачення зовнішньоекономічних
відносин, освіти та територіальної
цілісності, але політична ситуація змушує
їх зосереджуватися на відмінностях. Наша
мета - це покращення їх розуміння спільних
рис. Саме цього ми намагаємося досягти,
розвиваючи демократично-політичну
культуру, проводячи інструктажі, зібрання
та діалоги.
Протягом багатьох років наша
організація працює в двох напрямках:
по-перше, підвищення рівня громадськополітичної освіти громадян та надання
більших можливостей політичновідповідальним організаціям щодо їх
діяльності. Цими програмами ми сприяємо
політичному відновленню, оскільки ми

СЦБД
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бачимо необхідність нових організацій
та лідерів у цих регіонах. Певною мірою

ці процеси вже почалися - останні події

свідчать про зміну поколінь: з'явилося
багато нових облич у громадському та
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бути більше залученими до політики та
вирішувати важливі для себе питання, ми
допоможемо всім їм покращити навички
у цьому.

політичному житті, але цього не достатньо,

адже ті, хто роблять перші кроки у політиці,
потребують більшої підтримки.

Для залучення більшої кількості

зацікавлених людей, було запроваджено
ще одну важливу інновацію: до програм,
які ми запроваджуємо у школах демократії,

ми залучили учасників з-поміж соціально
активних громадян із різних населених

пунктів, які не працюють в громадських
організаціях і не мають зв'язків з жодними

іншими організаціями. На мою думку, це ще
більше утвердить демократичні цінності

серед населення, допоможе віднайти

нових лідерів та покращить компетентність
громадян.

2020 є визначальним роком, який

покаже, чого ми досягли в розумінні
політичного розвитку та які ж наші

реальні досягнення, чи можемо ми бути
демократами, чи є у нас відповідний

потенціал, та ін. Саме це є центральною
віссю нашої діяльності - створити

можливості для розвитку демократії у
політичному спектрі, у суспільстві, де ми

працюємо та перебуваємо. Це важливо,
оскільки демократія є не низхідним, а

радше висхідним процесом. Поки житель

міста бореться за свої податкові інтереси,
національні меншини намагаються

захистити власні права, жінки прагнуть

Леван Цуцкірідзе
Виконавчий директор
Східноєвропейського Центру
Багатопартійної демократії (СЦБД)
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НАША КОМАНДА

ЛЕВАН ЦУЦКІРІДЗЕ

САЛОМЕ МУХУРАДЗЕ

Виконавчий директор

Керівник програми підтримки політичних партій

Леван Цуцкірідзе вступив на пост виконавчого
директора СЦБД у 2009 році. Він вірить в
те, що діяльність СЦБД стане найбільшою
підтримкою та сприянням, яку тільки може
міжнародна спільнота чи громадський сектор
надати молодим демократичним державам.

Саломе є учасницею СЦБД, починаючи з 2013
року. Сфера її інтересів охоплює управління та
впровадження програм підтримки політичних
партій та поточних проєктів; Саломе забезпечує
налагодження та розвиток ефективних
контактів зі стратегічними партнерами СЦБД
(політичними партіями, громадськими групами,
міжнародними організаціями та ін.); в рамках
програми вона проводить семінари, візити та
двосторонні чи багатосторонні переговори
між політичними партіями, міжнародними
організаціями та іншими сторонами.

«Демократія - це не лише окремі вибори
чи навіть декілька успішних реформ. Лише
демократичні інституції та громадян
ська традиція демократичної політики
можуть допомогти в побудові держави,
спроможної справитися із постійними
внутрішніми та зовнішніми політичними
коливаннями та утвердити і захистити
суспільні та особисті свободи. СЦБД
допомагає у побудові таких держав за
допомогою своїх програм».

Досвід роботи Саломе збагачується із
розвитком СЦБД. Вона високо цінує постулати
нашої організації та вважає, що майбутнє країни
визначається розмаїттям демократичного та
політичного середовища.
«Я вважаю, що побудова інклюзивного
та розмаїтого суспільства забезпечить
сталий розвиток Грузії та регіону в цілому.
Саме це і є метою діяльністю СЦБД».
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НАША КОМАНДА

НІНО ХІТАРІШВІЛІ

ШОРЕНА ДЖОЕЛ

Керівник програми підтримки демократичної
освіти

Директор з фінансових та адміністративних
питань

Ніно - учасниця нашої групи з 2017 року та
є керівником одного з основних напрямків
нашої діяльності - програми демократичної
освіти. Її основні обов'язки: координування
щоденної діяльності Школи Демократії у
п'яти регіонах Грузії; управління проєктом за
підтримки АМР США «DRIVE Democracy»;
спілкування з партнерами, меценатами та
іншими зацікавленими сторонами в рамках
програми, та ін.

Шорена з нами, починаючи з 2015 року.
Її обов'язки - це супровід та моніторинг
фінансової структури СЦБД; контроль бюджету
та закупівель; складання стратегічного
фінансового плану для забезпечення
фінансової стабільності та ін.

Ніно вважає, що проєкти, запроваджені через
Програму демократичної освіти, не лише
сприяють підвищенню звітності політиків
перед електоратом, а й формуванню сильного
громадянського суспільства, що є однією з
передумов демократичного розвитку.
«Мені дуже приємно, що СЦБД уповно
важив мене впроваджувати проєкти,
котрі надають освітню підтримку молодим
людям, майбутнім лідерам чи політично
активним громадянам у регіонах».

Демократія для неї дуже важлива цінність,
зокрема, у сьогоденні, оскільки якісна освіта
та застосування своїх знань для розвитку
держави стали загальнодоступними.
«Я намагаюся внести якнайбільшу
лепту в цей процес у якості директора з
фінансових та адміністративних питань.
Моя діяльність та вміння важливі для
належного функціонування організації
та її стабільності».
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НАША КОМАНДА

НІНО КОЧІАШВІЛІ

КИРИЛО ТРЕТЯК

ЮЛІЯ ГОРОДЧАНІНА

Помічник з фінансових
питань/бухгалтер

Керівник програми в Україні

Координатор Школи
Демократії у Полтаві

Ніно приєдналася до
нашої групи на три роки.
Маючи науковий ступінь
з економіки, Ніно успішно
застосовувала свій багато
річний досвід у роботі з
міжнародними спонсорами
для забезпечення фінан
сової стабільності СЦБД.
У кожного є своя роль у
побудові демократії, а її
роль полягає у забезпеченні
належного функціонування
фінансової звітності в
організації. Ніно відповідає
за бухгалтерський облік,
забезпечення вчасності та
прозорості фінансового
обліку коштів організації,
відповідно до стандартів
СЦБД; управління поточною
адміністративною та
логістичною діяльністю
офісу СЦБД.

Багато років Кирило
займ ав різні посади у
Секретаріаті парламенту
України (Верховна Рада). У
2007-2011 та 2014-2016 він
займав посаду Директора
департаменту міжнародних
зв'язків Секретаріату. У 2011
був обраний Генеральним
Секретарем Парламент
ської Асамблеї Чорно
морськ ого економічного
співробітництва (ЧЕС). Він
забезпечує допомогу в
управлінні програмами СЦБД
у напрямку демократич
ного розвитку, зокрема,
розвитку політичних партій
та політичної освіти в
Україні. Кирило забезпечує
належне функціонування
5 шкіл демократії в Україні
та координує відповідні
навчальні програми.

Юлія - координатор Школи
Демократії у Полтаві. Почи
наючи з 2018 року, вона
розробляє план та координує
проєкти Школи, включаю
чи навчальні сесії, збори,
обговорення та інші заходи,
що організовуються Школою
Демократії. Вона також
відповідає за налагодження
партнерської співпраці між
місцевими зацікавленими
сторонами Школи, регіо
нальними офісами укра
їнських політичних партій
та неурядовими і інфор
маційними організаціями,
що діють у Полтаві.
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НАША КОМАНДА

ОЛЕКСІЙ РОГОВИК

ЮЛІЯ ТИМЧИК

Координатор Львівської Школи Демократії

Координатор Школи Демократії
СЦБД в Одесі

Олексій – керівник Львівської Школи
Демократії з 2019 року. Він має багатий
досвід у галузі журналістики. До вступу в
СЦБД Олексій працював регіональним
аналітиком та журналістом-дослідником
громадського руху ЧЕСНО у Львівській
області, є координатором ініціативи Анти
корупційного Форуму Львівщини (20162019), експертом мережі UPLAN Центру
політичних та правових реформ, експертом
Робочої групи правового захисту Коаліції із
захисту громадянського суспільства України
та головою аналітичного центру «Вільний
голос» (2014). Координатором глобальної
мережі проукраїнських ініціатив «Global
Ukrainians» (2015-2016) та президентом ГО
Центру "Молода Дипломатія» (2013-2014).

Юлія приєдналася до команди СЦБД у 2018
році. Перед цим вона працювала у різних
міжнародних організаціях (помічник керівника
проєкту Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців в Одеській області;
координатор проєкту Міжнародної організації
з міграції щодо нарощення потенціалу та
згуртованості серед ВПО та місцевого
населення в Одеській та Миколаївській
областях). З 2015 року, учасниця молодіжної
ради при Одеському міському голові, голова
комісії з питань інновацій та діяльності
проєктів. Її обов'язки включають організацію
та координацію навчальних сесій, зібрань та
дискусій в Одеській Школі Демократії; вона
також налагоджує партнерські відносини
між регіональними офісами українських
політичних партій, що працюють в Одесі,
неурядовими та інформаційними організаціями
та зацікавленими сторонами.

На думку Олексія, школи демократії - це
важливі центри громадянської освіти, які
відіграватимуть важливу роль у майбутньому
розвитку країни.
«Успіх країни залежить від успіху її
політиків, активістів громадянського
суспільства, журналістів та молоді.
Саме тому, роль неформальної освіти
для майбутнього України - надзвичайно
важлива. Школи демократії забезпечують
нове покоління лідерів, котрі будуть
скеровувати країну в напрямку Західних
стандартів».

На її думку демократія починається з
пересічних громадян, і важливо, щоб кожен
член суспільства це усвідомив.
«Я - молода жінка, котра може отримати
освіту, роботу, брати участь в грома
дському житті мого міста та країни. Саме
завдяки демократії та демократам, це все
стало можливим».
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НАША КОМАНДА

ВАЛЕРІЯ ДІДКОВСЬКА

ТАМАР МАМЕІШВІЛІ

Координатор Школи Демократії у Дніпрі

Координатор школи демократії у Батумі

Валерія – учасниця СЦБД, починаючи з
вересня 2019 року. Школа Демократії у Дніпрі
- одна з п'яти українських шкіл демократії,
котрі є рушійною силою у демократичних
процесах у країні.

Перш ніж приєднатися до СЦБД, Тамар займала
різні посади в ГО та засобах масової інформації.
Вона має ступінь Магістра Журналістики та
Менеджменту ЗМІ Грузинського інституту
зв'язків з громадськістю (GIPA). Її професійні
інтереси - це обговорення новин, теорія медіаменеджменту та опитування громадської
думки.

До цього вона працювала прес-аташе
політичних партій та радником з комунікативних
питань в рамках Програми U-Lead з Європою,
підтримуючи адміністративну реформу в
Україні. Вона бере активну участь у проєктах
гендерної рівності, свободи слова ЗМІ та
ініціатив розвитку громадянського суспільства.
Вона вважає, що правильні цінності, критичне
мислення та взаємопідтримка дуже важливі
для суспільства. Тому, окрім дискусій та
семінарів у різноманітних галузях, Валерія
намагається привернути увагу своєї аудиторії
у Школі Демократії до цих ключових питань.
«Критичне мислення - вирішальне в
умовах глобальної кризи та викликів.
Це стійкий фундамент для стабільної
демократії та головна ціль роботи шкіл
демократії. Використання надійних
джерел, уникання маніпуляцій, аналіз та
здатність зробити правильний висновок
допоможуть швидко пристосуватися до
умов нового середовища».

Робота Тамар Мамеішвілі у Школі Демократії
Батумі полягає у належному плануванні
процесів та організації зібрань та дискусій. Вона
також займається налагодженням партнерської
співпраці між місцевими зацікавленими
сторонами Школи, регіональними офісами
різних політичних партій та неурядовими і
інформаційними організаціями в регіоні Аджара
Вона вважає, що залучення регіонів важливе
для демократичного розвитку країни.
«Розвиток та демократизація країни
не можуть бути централізованими.
Необхідно брати до уваги роль населення,
що проживає у регіонах, і яке бере
активну участь у прийнятті рішень. Нам
необхідно використовувати їх ресурси
для добрих цілей, що зможе надати
відчуття надзвичайної важливості їх
участі у процесах, котрі відбуваються,
для належного розвитку країни».
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НАША КОМАНДА

ЗАЗА ЧІПАШВІЛІ

НІКОЛОЗ ШАРВАШИДЗЕ

Координатор Школи Демократії у Горі

Координатор Школи Демократії Телаві

Перед вступом до СЦБД, Заза працював
координатором різноманітних суспільних
та гуманітарних проєктів у місцевій ГО Гуманітарний благодійний центр «АБХАЗЕТІ»
(CHCA). Його кар'єра включає роботу в різних
громадських організаціях - посаду Голови
регіонального органу соціальної служби
та голови муніципального соціального
департаменту Горі.

До вступу в СЦБД, Ніколоз працював
у Підрозділі Телаві офісу національної
статистики Грузії у рамках проєкту «Millennium
Challenge Georgia Impact Evaluation Project».
Він працював у Департаменті у справах
молоді Місцевого уряду муніципалітету
Телаві. Ніколоз Шарвашидзе має досвід
роботи з урядовими установами та різними
міжнародними проєктами. Він – координатор
Школи Демократії Телаві з 2017 року.

Координування Школи Демократії та
членство у СЦБД - це для нього надзвичайно
відповідальне завдання.
«Незважаючи на велику відповідальність,
для мене величезне задоволення бути
учасником групи, чиє гасло - «Демократії
потрібні демократи».
Для досягнення цієї цілі він майже щоденно
співпрацює з учасниками у різних галузях
чи країнах, активістами громадянського
суспільства, представниками політичних
партій, держслужбовцями та працівниками,
журналістами, студентами, вчителями - для
яких важливі демократичні цінності. Заза
координує та організовує збори та семінари
що надають додаткові знання із цих питань.

У своєму життєвому принципі він надихнувся
словами Токвіля «....Я не знаю, чи це
найбільша перевага демократичного
правління, але я возвеличую його за
наслідки, до яких воно призводить».
Саме цим принципом керується Школа
Демократії Телаві, координатором якої є
Ніколоз. Навчальні сесії, збори та обговорення,
які тут проводяться, надихають людей вірити у
власні сили та що їх активність може призвести
до позитивних змін у регіоні та країні.
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НАША КОМАНДА

КЕЙТ БІБІЛЕШВІЛІ

СОСО ТОРДІА

Координатор Школи Демократії Кутаїсі

Помічник керівника у справах логістики
та транспорту

Перш ніж приєднатися до Східноєвропейського
Центру Багатопартійної Демократії у 2019
році, Кейт працювала у багатьох міжнародних
громадських організаціях, як наприклад:
«Міжнародна система менеджменту»
(Management System International) (АМР
США) (2011-2014); «Інститут менеджменту
Сходу та Заходу» («East West Management
Institute) (АМР США) (2015-2018); «Центр
Громадської Участі» («Civic Engagement
Center»)/Кутаїсі (2018), БДІПЛ/ОБСЄ Місія
зі спостереження за президентськими
виборами у Грузії (2018) із довготривалими
спостерігачами та ін.

Сосо несе відповідальність за безпечне
пересування учасників нашої групи. Перш
ніж приєднатися до СЦБД, протягом 20032014 років, він працював у Фонді Добробуту
на посаді Менеджера з логістики. Перед тим
займав посаду Спеціаліста з кредитування
у ГО «Об'єднання задля Довіри» («Union
for Trust»). Також Сосо працював у різних
національних та міжнародних організаціях на
посаді помічника з адміністративних питань
та водієм-логістом. Сосо Тордіа закінчив
Грузинський університет субтропічного
господарства в Сухумі за спеціалізацією
«Машинобудування».

Школа демократії Кутаїсі заохочує людей
різних політичних поглядів та прагнень
об'єднатися в одному просторі та говорити
про демократію, Західні цінності, розвиток
країни та майбутнє бачення, взаємоповагу та
прийняття інакомислення.
«Зі свого багаторічного досвіту у
гуманітарній галузі я зрозумів, що якщо
хтось потребує допомоги, людство йому
допомагає. Такі базові демократичні
принципи, які ми розглядаємо та
поділяємо, є важливими у будь-якій
ситуації».
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П Р О Г Р А М И Т А П Р О Є КТ И

Програма допомоги
політичним партіям
Програма допомоги політичним партіям - це

один з основних напрямків роботи СЦБД,
що має на меті заохочення партій ставати
сильнішими інституціями, надаючи технічну

підтримку та ділячись цінним досвідом.
Коротше кажучи, програма надає підтримку

політичним партіям в аналізі їх інституційних
можливостей та має на меті допомагати їм

у зміцненні своїх стратегічних можливостей

та розвитку внутрішньопартійної демократії.
Це мета процесу стратегічного планування,

партіям розвинути стратегічний план,
покращуючи організаційні можливості.

Ми також надаємо особливого значення
зростанню залучення жінок та інших

вразливих груп до політики та політичних

партій. В той же час, ми запускаємо нові
додатки, що мають на меті допомагати
політичним партіям у покращенні участі

громадян та їх прихильників у політичному
житті.

яку ми застосовуємо у ліберальній співпраці

Стратегічне планування базується на

допомагаємо партнерським політичним

у 2011 році, у співпраці з Нідерландським

з політичними партіями. Таким чином, ми

САЛОМЕ МУХУРАДЗЕ
Керівник програми підтримки
політичних партій

методології, розробленій нашою організацією

«2019 рік був особливим роком для Програми допомоги
політичним партіям. Після трирічного виборчого циклу, ми
завершили роботу з політичним партіями щодо їх повноцінного
інституційного зміцнення. Цей напрямок - основний у так-званому
методі стратегічного планування. Стратегічне планування - це
одна з основних передумов внутрішньопартійної демократії.
Виходячи з цього, минулого року ми працювали з п'ятьма
новими партіями/рухами, таким чином зробивши крок вперед
у зміцненні новостворених народних сил. Наявність великої
кількості політичних викликів у 2019 році мала негативний
вплив на політичні партії. За таких умов робота з ними була
навіть важливішою у цьому напрямку.
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інститутом багатопартійної демократії (НІБД).
У 2018 році, на основі ряду спостережень та
досвіду, ми змогли її оновити враховуючи
рекомендації експертів. Розроблена
методологія є дороговказною для організацій
громадянського суспільства, політичних
партій та рухів у покращенні організаційної
спроможності, що допоможе їм створити
ефективніші та стійкіші інституції.
Щодо цього, СЦБД працював багато
років як з парламентськими, так і з
позапарламентськими партіями та рухами,
які можуть мати позитивний вплив на
демократичний розвиток політичних
процесів у країні. 2019 рік не був винятком.
Свої головні ресурси ми скерували на нові

ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ

політичні сили та намагалися допомогти
їм зміцнити організаційну діяльність та
партійну структуру. Політичні сили (які
вже включають «Політичний Рух» та
«Громадський Рух») об'єдналися з політичною
партією «Лело для Грузії», «Рух сорому» та
«За справедливість». Ми працювали з ними
на зібраннях зі стратегічного планування
для визначення їх головної місії, цінностей
та бачення майбутнього і створення плану
стратегічного розвитку, який буде служити
головним робочим документом. План також
включає детальний перелік конкретних видів
діяльності, які будуть поступово здійснюватися
членами партії.
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Інструмент цифрового
стратегічного планування
Минулий рік був також продуктивним у
політичних інноваціях - ми завершили розробку
інструмента цифрового стратегічного
планування, що означає, що методологія, яку
ми використовуємо з політичними партіями,
буде загальнодоступною для завантаження
та безкоштовного використання, як

SALOME MUKHURADZE
Senior Program Officer for the
Political Party Assistance Program

громадським рухом, так і політичною
організацією. До сьогодні, цей ресурс був
доступний виключно для політичних партій на
наш запит. Використання надійної цифрової
інфраструктури у сучасному світі - дуже
важливе. Ми намагалися дати гідну відповідь
на цей виклик.

«Платформа має на меті зробити інструмент стратегічного
планування доступним для будь-кого. Цифрова програма
базується на тому ж принципі, який ми використовуємо
під час роботи з нашими партнерськими політичними
партіями. Методологія не змінилася. Поруч з доступністю
інструмента, варто наголосити його зручність та більшу
активність користувача. Були випадки, коли для політичних
партій залучення представників з різних регіонів до робочого
процесу було непростим з різних причин. Зараз все набагато
простіше».

Інструмент був розроблений грузинськими
спеціалістами. У 2011 році Методологія
Інструмента Стратегічного Планування була
розроблена спільними зусиллями грузинських
та нідерландських експертів - фактично,
саме так почалася двостороння співпраця
між НІМД та політичними партіями. Наша

мета - це створення інструмента цифрового
стратегічного планування у Грузії - ми думали,
що у нас для цього достатньо ресурсів та
можливостей. Ми раді, що ця ініціатива
процвітає. НІМД було надано фінансову
підтримку проєкту.
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Простір багатопартійного
діалогу
Минулого року ми забезпечили впровадження

інститутом багатопартійної демократії (НІБД),

багатопартійного діалогу: Регіональна

(ЄПД) та Центром середземноморських та

ще одного важливого проєкту - Простір
взаємодія для сприяння створенню

центрів демократії (REACH for Democracy),

яка є пілотним проєктом за фінансової
підтримки ЄС, запущеним у 2018 році, з

метою сприяння діалогу між політичними
партіями.

Програма розгорнулася в таких країнах: Грузія,
Киргизстан, Молдова, Бенін, Марокко

та Туніс. Проєкт впроваджується в Грузії

Східноєвропейським Центром Багатопартійної
демократії (СЦБД) у співпраці з Нідерландським

Європейським партнерством за демократію
міжнародних досліджень (ЦСМД).

Минулого року у рамках проєкту було

проведено ряд важливих заходів: з'їзди
багатопартійного діалогу, протягом яких
ми приймали політичну делегацію з Тунісу;
багатопартійний навчальний курс для жіночих

та молодіжних політичних партій за участі

Киргизстану, України та Молдови; Цикл

семінарів-тренінгів щодо питань виборів у

регіонах Грузії та робочі візити та тренінги з
посередництва у Киргизстані та Молдові.
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Програма демократичної
освіти
Програма демократичної освіти має на меті
зміцнення попиту на демократію у суспільстві
та закладення основ політичного плюралізму.
Впроваджуючи програму, ми покладаємося
на міжнародний та місцевий досвіт у галузі
демократичної освіти.

Навчальний процес відбувається у Школах
Демократії України та Грузії та базується на
курсі п’ятимісячного інтенсивного навчання.
Навчальні модулі надають чіткі знання у галузях
демократичного управління, демократичної
політики та політичної діяльності.

«Вже близько десяти років програма демократичної освіти
відіграє ключову роль у сприянні розвитку політичної освіти в
регіонах Грузії та столиці. Протягом п’ятимісячного навчання,
учасники поглиблять свої знання щодо ключових концепцій
демократії, розширять свої аналітичні здібності та отримають
відповідні навички, які допоможуть їм впровадити ефективні
зміни в суспільстві».
НІНО ХІТАРІШВІЛІ
Керівник програми підтримки
демократичної освіти

В той же час, мережа для випускників програми
за підтримки СЦБД дозволяє нам підтримувати
регулярні контакти з колишніми учнями. В
рамках наших програм вони можуть брати
участь в міжнародних з'їздах чи конференціях.

органів місцевого самоврядування, організацій
громадянського суспільства, ЗМІ, політичних
партій та наукових кіл, а також для студентів та
активних громадян, зацікавлених в актуальних
питаннях демократичної політики.

Школа Демократії СЦБД - це інтенсивна,
неофіційна освітня програма для представників

Проєкти Школи Демократії було запущено
у Телаві восени 2011 року. Після успішного
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завершення проєкту, географія програми
розширилася. У січні 2012 року Школи
Демократії почали функціонувати в Кутаїсі,
а восени 2012 року розширилися до Горі і
Батумі Починаючи з 2017року, два міста в
Україні, Львів та Одеса, додалися до списку

з подальшим приєднанням Полтави, Дніпра
та Києва. Нині в Грузії діє 5 Шкіл Демократії
(Панкісі, Горі, Тбілісі, Батумі та Телаві) і 5 в
Україні. Проєкт впроваджується за підтримки
та фінансування Посольства Королівства
Нідерланди у Грузії.

«Посольство Нідерландів співпрацює з СЦБД вже більше
десяти років, ще з часу, коли він був відомий як Закавказьке

представництво НІМД - Нідерландського інституту багатопартійної
демократії. Такий зв'язок зробив великий внесок у розвиток

відносин між політичними партіями та громадянським суспільством

Грузії та Нідерландів. Коли СЦБД став незалежною організацією,
наша співпраця з його командою продовжилася, оскільки СЦБД

пропонує цікаві ідеї, демонструє професіоналізм, надійність та
Г.Е. МААЙКЕ ВАН
КОЛДАМ
Посол Нідерландів у Грузії

відкритість. Проте, визначальним фактором успішності СЦБД

у якості провідної ОГС/мозкового центру є його політичний
нейтралітет - те, без чого неможливо обійтися під час роботи
з політичними партіями та донесення знань про демократію до
різних груп населення Грузії.

Два проєкти СЦБД нині впроваджуються за нашої фінансової
підтримки з метою зміцнення демократично-політичної культури

у Грузії. Один з них - це Школи Демократії, що стали брендом
СЦБД, і ми продовжуємо інвестувати в демократичну освіту через
діяльність поточних та створення нових Шкіл. Інший - це відповідь

на політичні події 2020 та 2021 року - вибори до парламенту Грузії
та органів місцевого самоврядування через рік. Напередодні
виборів, СЦБД буде допомагати політичним партіям в широкому

політичному спектрі з окресленням їх програм, наголошуючи на
їх економічному напрямку».
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Випускники Школи Демократії
Як уже згадувалося, Школи Демократії
виступають важливим ядром освітніх напрямків

нашої організації, які, завдяки своїй аудиторії,

послідовно та цілеспрямовано сприяють
покращенню демократичного середовища

в країні. В період з 2011 по 2019рік у нас

було 686 випускників у 5 містах Грузії і
ця цифра щорічно зростає. Школи Телаві

та Горі – лідери щодо кількості студентів, які
проходили курси протягом цих 9 років (192

випускники однієї Школи). Менше учасників
у Школі Демократії Тбілісі - вона відкрилася
у 2018 році і донині випустила лише одну
групу. Випускники Школи Демократії у Тбілісі

святкували завершення п’ятимісячного
навчання разом з першими відвідувачами
Школи Демократії Панкісі.

Минулого року, випускний бал сьомої когорти
Шкіл було проведено ще у двох містах - Батумі
та Горі. У Школі Демократії Батумі в нас уже є
143 випускники, 192 у Школі Демократії Горі
та 139 в Кутаїсі.
Навчальна програма у Школах Демократії
Горі і Батумі розпочалася в лютому 2019 року.
Теми, що обговорювалися, включали такі:
демократичне суспільство та управління, типи
демократичного представництва та механізми
впливу, майстер-класи щодо ведення
переговорів та вирішення конфліктів, заходи
запобігання корупції, місцеве самоврядування
та важливість вироблення політичного курсу.
Цьогоріч до навчального модуля було додано
новий компонент про розвиток міст та
їх проблем, у відповідь на нинішні виклики

«Школа Демократії Телаві працює з 2018 року. У 2018-2019
роках, студенти Школи Демократії Панкісі приймали політичні
партії Грузії та їх лідерів у Панкісі у форматі багатопартійного
діалогу. Разом з іншими етнічними меншинами Грузії вони брали
участь у тренінгах з політичного діалогу, переговорів та проблем
етнічних меншин. Важливо, що спільна робота сприяє інтеграції,
дозволяє нам віднайти молодих лідерів та надати їм необхідну
освіту. Школа відкрита для молодих людей, які намагаються
змінити свою спільноту і готові до таких змін.
НІКОЛОЗ ШАРВАШИДЗЕ
Координатор Школи Демократії
Телаві

Ми хочемо, щоб діяльність Школи Демократії Панкісі продовжилася
і в майбутньому, оскільки це допоможе інтегрувати місцеві громади
із рештою громад Грузії, сприятиме молоді у реалізації її ідей та, що
найважливіше, допоможе їй боротися з наявним відторгненням».
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сучасних міст. Запрошені доповідачі, разом зі

студентами обох шкіл, обговорювали питання,
такі як економічний розвиток міст, культурна
спадщина, урбанізація, міграція, концепція

міст, що відповідають потребам громадян,
зростання процвітання міст та поточний стан
міст Грузії.

В рамках поточних проєктів організації, студенти

мали можливість взяти участь у різноманітних
тренінгах чи заходах. Після п’ятимісячного

навчального модуля, учасники отримують
істотне портфоліо знань із демократії та
пов'язаних з нею питань. Найважливіше,
після закінчення Шкіл Демократії, випускники
стають учасниками мережі випускників, що
передбачає цікаву співпрацю, професійні
зібрання, програми обміну, навчальні табори
та малі гранти. Центр Школи Демократії
завжди відкритий для ідей своїх випускників, а
організація залишається їх опорою та надійним
партнером.

«Провівши 5 цікавих місяців у Школі Демократії Горі, я з
гордістю пам'ятатиму навчання у центрі неформальної освіти,
що проводилося експертами з різних галузей, які ділилися
своїми знаннями та досвідом щодо важливих питань, з-поміж
яких я б виділила розвиток міст. З цього погляду, для мене
був дуже важливим досвід Європи та Америки.

БЕКА АСАНІДЗЕ
Випускниця Школи Демократії Горі,
держслужбовець

Після закінчення Школи Демократії, мої навички роботи
у якості держслужбовця значно покращилися. Я почала
впевненіше застосовувати отримані знання у щоденній
діяльності. Школа Демократії Горі відіграє важливу роль не
лише у розвитку молоді міста, а й для регіону Шида Картлі
в цілому, оскільки завдяки їй молодь бере активну участь у
житті регіону, де вона проживає».

Школа Демократії СЦБД - дуже важливе місце, де люди з
різними поглядами та баченнями знаходять порозуміння.
Я захоплююся палкими ентузіастами-демократами, які тут
працюють, котрі цінують права та свободи людини. Саме тут
заохочуються дискусії, обмін ідеями та принципи побудови
справедливої держави на основі інтересів людини.
ГІОРГІ РІЖВАДЗЕ
Випускник Школи Демократії
Тбілісі
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Звітність Урядовців

Зростання звітності урядовців перед
громадянами, поруч з іншими питаннями, це головна ціль Шкіл Демократії. Протягом
останніх п'яти років цей напрямок особливо
розвинувся, також завдяки і нашій роботі.
На початку існування Шкіл Демократії,
комунікація із панівною елітою мала ряд
проблем. Особливо щодо питань ознайомлення
населення з їх діяльністю. Навіть у 2018 році,
представники місцевого самоврядування
з труднощами надавали річну звітність
громадським активістам та ГО. Минулого року в
цьому напрямку майже не виникало труднощів.
У всіх п'яти містах, де діють школи демократії,
представники місцевого самоврядування

прозвітували про результати своєї роботи
перед населенням та отримали організаційнокомерційні зауваження та критику.
Діалог було заплановано в рамках циклу
зібрань СЦБД, з метою підвищення звітності
держслужбовців, залучення до обговорення
громадян та забезпечення розвитку прозорості
управління. Всі п'ять шкіл в різні періоди
відвідували мери міст, губернатори, керівники
органів самоврядування та інші посадовці.
Найважливішим завданням після цих зібрань
було звернути увагу влади на поточні питання
та теми і знайти шляхи їх врегулювання.
Такі зібрання будуть проводитися також і в
майбутньому.

«Починаючи з 2012 року, Школа Демократії Горі відігравала важливу
роль у заохоченні та зміцненні демократичних процесів у регіоні
Шида-Картлі. Ми намагаємося підвищити розуміння місцевого
населення щодо ролі активістів та їх власних прав.

ЗАЗА ЧІПАШВІЛІ
Координатор Школи
Демократії у Горі

В цьому напрямку студентами було проведено цикл зібрань із
представниками органів самоврядування, де учасникам було надано
можливість отримати інформацію про поточний чи очікуваний стан
муніципальних проєктів у лідерів регіону та висловити свою думку
та ініціативи щодо різних питань».
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Проєкт
DRIVE Democracy
Минулого року наша організація взяла участь у
важливій програмі: Проєкт «DRIVE Democracy»:
Розвиток інформації в регіонах та розширення
прав та можливостей виборців для демократії»
- проєкт за підтримки АМР США та ЦДЕП із
загальною зосередженістю на розширенні прав
та можливостей виборців Грузії для кращого
розуміння, представництва та просування своїх
законних інтересів. Проєкт «DRIVE Democracy»
також передбачає зростання відповідальності
обраних посадовців.
Як показує дослідження, пересічні громадяни
менш зацікавлені в участі у громадських та
політичних проєктах. Проте, до представницької

демократії та інших процесів, політики
повинні залучити якомога більше громадян.
Їх залучення до діалогу із політичними діячами
особливо важливе для нас на цьому етапі,
тому ми вирішили повністю присвятити цю
програму виборцям.
Особливу увагу зосереджено на регіонах.
Для тих, у кого з'являється епізодичний
доступ до демократичних процесів, проєкт
«DRIVE Democracy» пропонує свою власну
платформу. З іншого боку, для підвищення
залучення громадян, політики також повинні
збільшити рівень своєї звітності та розглянути
шляхи вирішення наявних проблем.
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Наша стратегія поєднує три
взаємопов'язані види діяльності,
що мають на меті таке:

1
2
3

Надання громадянам необхідних
навичок, знань, технологій та
інформації через інтенсивну навчальну
програму для успішної участі у
політичному діалозі з політичними
партіями, обраними держслужбовцями
та місцевим самоврядуванням.

Створення форматів політичного
діалогу, який дозволятиме
виборцям брати участь в політичних
обговореннях з обраними
представниками.

Підвищення рівня звітності уряду та
політичних партій, включаючи через
фінансування місцевих громадських
ініціатив та організовуючи щорічні
громадські конгреси.

Проєкт «DRIVE Democracy» впроваджується у п'яти регіонах Грузії (Тбілісі, Кахеті,
Шида-Картлі, Аджарія, Імереті) і зосереджується на досвіді СЦБД у роботі із
Програмою демократичної освіти та політичних партій у Грузії. Проєкт триватиме
36 місяців.
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АДАМ ШМІДТ
Директор з питань демократії,
управління та суспільного
розвитку АМР США у Грузії

САЛОМЕ ЧІТОРЕЛІДЗЕ
Учасник проєкту «DRIVE
Democracy», Кутаїсі

ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ

АМР США пишається своїм партнерством із СЦБД. СЦБД
забезпечує громадян у регіонах Грузії інструментами, навичками
та знаннями для ефективнішого донесення своїх інтересів до
партій та обраних представників та вимагання від них звітності
щодо своєї діяльності. Ми вражені ефективністю співпраці
СЦБД із громадянами для забезпечення можливості вимагати
відповідальності від політиків. Це допомагає забезпечити
ефективніше представництво інтересів громадян та їх
задоволення через політичну систему перед виборами до
парламенту у 2020 році та до місцевих органів влади у 2021
році.

«Незважаючи на те, що голос громадянського суспільства
Грузії чують все більше, громадяни все ще не розглядаються
урядом як партнери в процесі формування політики та
прийнятті рішень. «DRIVE Democracy» - це прецедент для
такої співпраці - унікальна можливість (особливо в контексті
прийдешніх виборів), взяти на себе частину відповідальності
за поточні проблеми, знайти шляхи їх вирішення та працювати
із органами управління у впровадженні проєктів. Це важливо
для демократичних змін загалом, і навіть більше для Кутаїсі
та регіону, як і для повноцінного розвитку країни».
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Проєкт «DRIVE Democracy» надзвичайно важливий для
сприяння демократичним процесам у країні, зокрема у
передвиборчий період.

НІНО ХІТАРІШВІЛІ
Керівник програми підтримки
демократичної освіти

Багато років наша організація працює над підвищенням
обізнаності громадян та їх залучення до політичних процесів,
а також розвитком інституційної спроможності політичних
партій у Грузії. Цей проєкт - це хороший приклад зв'язку між
двома важливими ланками, результат якого принесе багато
користі громадськості. Оскільки виборці - це головний постулат
політичного та виборчого процесу, увагу зосереджено на
підтримці суспільних груп та представництві їх інтересів.
Саме для цього і було створено проєкт - для покращення
взаємозв'язку між суспільними та політичними групами
через обговорення, формат діалогу та інші заходи. «DRIVE
Democracy» зосереджено на розширенні прав та можливостей
виборців для застосування отриманих в рамках проєкту
знань з метою виявлення проблем своїх міста та шляхи їх
вирішення. На наступному етапі вони зможуть виступати на
підтримку цих питань та доносити ці проблеми до органів
управління. Створенням стійкого формату діалогу, проєкт
надає громадянам унікальну можливість зв'язку між місцевими
органами так, щоб політики також могли реагувати на їх вимоги
із підвищеним рівнем звітності.
Географічне розташування проєкту також варте уваги:
окрім Тбілісі, заходи проводяться у чотирьох регіонах Грузії, що
істотно збільшує невідкладність демократичних та виборчих
процесів у країні”.
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Україна в
СЦБД

Школи Демократії в
Україні
Школи Демократії, які є одним із найважливіших
напрямків роботи СЦБД, працюють в країні
з 2015 року і відіграють важливу роль у
демократичному розвитку України. Зміцнюючи
Школи Демократії, поряд із місцевими суспільнополітичними силами, СЦБД забезпечив значну
підтримку в країні та став одним із головних
суб'єктів у цьому напрямку.
Що стосується освітніх програм Шкіл
Демократії, вони роблять внесок в інформування
нового покоління лідерів, які відіграватимуть
важливу роль у консолідації демократичних
сил України у майбутньому. Їх пріоритетом
буде підвищення відповідальності у правлячому
колі та забезпечення ефективності політики,
що буде в подальшому зміцнювати місцеву
демократичну культуру.

Як і в Грузії, навчальна програма охоплює
п’ятимісячне інтенсивне навчання та призначена
для політичних партій, громадського сектора
та представників громадянського суспільства,
які прагнуть змінити ситуацію на краще.
Модуль поєднує різні теми, що стосуються
демократії та антикорупційних питань,
як наприклад: демократична політика
та управління, політична культура,
виборчі системи, політичний активізм
та антикорупційна політика. Фінальний,
вирішальний модуль програми буде
присвячений антикорупційним питанням в
Україні. Зібрання будуть зосереджуватися
на методах та шляхах боротьби із однією
з найсерйозніших проблем для країни,
обговоренні місцевих політичних заходів та
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вивченні різних ситуацій, що призведе до
позитивних змін у майбутньому.

У 2019 році, який був дуже плідним щодо
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ефективну антикорупційну мережу в регіонах
до місцевих виборів. На цьому питанні буде
зосереджено нашу увагу у 2020 році...

політичних змін, діяльність СЦБД було

Наша освітня програма антикорупційного

Демократії в Україні і таким чином охоплено

кавленості демократичних сил країни. Перші

розширено та відкрито дві нові Школи

п'ять міст: Київ, Львів, Одеса, Дніпро та

Полтава.Надзвичайно важливим було
заснування Школи Демократії у столиці України,

спрямування викликає все більше заці
результати роботи випускників Шкіл

Демократії також відчутні - багато з них

заснували ГО, створили платформи для жінок

що є так-званим «центром» політичних сил,

у політиці, долучалися до політичних процесів

та державних установ.

Сподіваємося, що кількість таких ініціатив

громадянського суспільства, ГО, університетів
Школи СЦБД допоможуть місцевим політичним

партіям, ОГС, держслужбовцям, журналістам,
долучитися до політичних дискусій із органами
управління; вивчити їх інтереси та створити

та намагаються розпочати політичну кар'єру.
зростатиме у майбутньому і стане більш
різноманітною з тематичного погляду.
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Східноєвропейський Центр Багатопартійної демократії (СЦБД)
– партнер НІМД у Східній Європі з 2009 року, відколи він був
регіональним офісом НІМД. Протягом короткого періоду часу,
СЦБД став одним із головних суб'єктів у зміцненні та розвитку
демократії в Грузії та регіоні в цілому.

ЮРІАН РЕГЕЙН
Керівник програми НІМД

Міцна організаційна мережа та нейтральна репутація - саме ті
чинники, які роблять Організацію надійною як для правлячих,
так і для опозиційних партій; їх шлях до демократичної
освіти - безпрецедентний, і також є однією з найуспішніших
програм НІМД. Нині випускники Шкіл Демократії СЦБД
формують широку мережу прихильників демократії та
застосовують отримані знання у різних сферах державного
управління чи громадянського суспільства. Їх мета - це
створення справедливішого, толерантнішого та інклюзивного
суспільства. Саме через такий вражаючий досвід НІМД
здійснює фінансування Програми демократичної освіти СЦБД
в Україні, починаючи з 2016 року.
Враховуючи непростий політичний контекст країни, СЦБД
вирішив зосередитися на новому поколінні політичних лідерів,
які зможуть консолідувати демократичний напрямок регіону.
Програма демократичної освіти в Україні базується на знаннях
та досвіді, отриманих у Школах Демократії Грузії. За короткий
період СЦБД заснував п'ять шкіл у різних регіонах України
та успішно керував ними, що важливо для майбутнього
демократичного розвитку регіону».
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«Станом на 2019 рік, найбільш вирішальним питанням в
Україні були президентсько-парламентські вибори, які змінили
політичний ландшафт країни та відобразили політичні настрої і
очікування громадян. Активне політичне життя викликало більше
зацікавленості у громадянському суспільстві, громадянській
освіті та активності.

ЮЛІЯ ТИМЧИК
Координатор Школи Демократії
СЦБД в Одесі

У 2019 році, після першої річниці свого заснування, Демократична
Школа Одеси змогла здобути ім'я одного з провідних центрів
у регіоні щодо демократичної освіти. Це допомагає зміцнити
«людський» компонент демократії - громадянське суспільство,
яке є основою ефективної демократії».

«Школа Демократії у Дніпрі відіграє ключову роль у політичному
житті регіону, де, на жаль, громадянське суспільство менш
активне, а демократія слабка.
На цьому тлі, Школа Демократії - це єдине місце, де можна
отримати базову освіту щодо демократії, політичних систем
та політичної культури, а також оцінити поточне політичне
життя в Україні.
ВАЛЕРІЯ ДІДКОВСЬКА
Координатор Школи Демократії
у Дніпрі

Я особливо ціную роботу Школи Демократії за зосередженість
на зміцненні критичного мислення та суспільної активності
серед молодих лідерів, як на основі стабільної демократії, що
дуже важливо, враховуючи глобальну кризу та світові виклики».
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www.partiyi.org

За підтримки НІМД Східноєвропейський центр
багатопартійної демократії (СЦБД) запустив
новий сайт інформування виборців в Україні:
www.partiyi.org.
Платформу було запущено напередодні
парламентських виборів в Україні у 2019 році.
Його метою було просування інформованої,
якісної політичної дискусії щодо питань,
важливих для суспільства. Проєкт мав на меті
поділитися баченнями кандидатів від українських
політичних партій щодо ключових політичних,
економічних та суспільних питань, на основі чого
виборці змогли б прийняти більш інформовані
рішення у день виборів.

При підготовці сайту СЦБД розробив анкету
із 25 питань, що стосуються політичних,
економічних, суспільних та екологічних проблем
та запропонували політичним партіям надати
своє бачення їх вирішення.
Завдяки сайту www.partiyi.org громадяни
можуть порівняти бачення кандидатів політичних
партій щодо певних цікавих питань та отримати
повну інформацію про їх програми, що важливо
для прийняття правильного рішення. Таким
же проєктом ми прагнемо заохочувати
передвиборче суперництво та прийняття ділових
та політичних рішень.
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Програма підтримки та розширення
прав українських жінок у політиці
У 2019 році СЦБД продовжив свою програму
підтримки українських жінок у політиці у
пошуках фінансування політичної діяльності. Це
дуже важливе питання, враховуючи те, що брак
коштів - одна із основних перешкод залучення
жінок до політики в Україні. На відміну від
колег-чоловіків, жінки починають політичний
марафон у набагато складніших мовах.
У програмі взяли участь жінки-політики
із великих та малих міст України. Тренінги

зосереджувалися на таких питаннях: шляхи
отримання фінансування для виборчої
кампанії, планування виборчої кампанії, вжиття
конкретних заходів для фінансування власних
виборчих штабів та рекламної кампанії.
СЦБД продовжує підтримувати та сприяти
розширенню прав жінок-лідерів, які невтомно
працюють на краще майбутнє країни.
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ПАРТНЕРИ

Партнери СЦБД у побудові демократії
Східноєвропейський Центр Багатопартійної демократії (СЦБД) активно співпрацює з різними
організаціями, що виступають у якості партнерів та спонсорів СЦБД у впровадженні його програм.

Основними спонсорами СЦБД є:
• Посольство Королівства Нідерланди у Грузії
• Європейська Комісія
• Національний Фонд Підтримки Демократії (NED)
• Нідерландський Інститут Багатопартійної Демократії (НІБД)
• Агентство Сполучених Штатів з Міжнародного Розвитку (АМР США)

Embassy of the
Kingdom of the Netherlands

EECMD он-лайн
Інформаційний сайт для виборців:
www.Partiebi.ge
www.Presidenti.ge
Інформація про Школи Демократії СЦБД:
www.eecmd.org
Електронна бібліотека
www.eecmd.org
СЦБД на Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC0dFTxwSSqZiV_qqq-RQAMQ
СЦБД у Twitter:
https://twitter.com/eecmd_org?lang=en
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