Uczestnicy polsko – ukraińskiego programu studyjnego przygotowali
analizy z waŜnych dziedzin ukraińskiej polityki publicznej
Pod koniec 2008 roku Instytut Spraw Publicznych (ISP) wraz z ukraińskim partnerem,
International Centre for Policy Studies (ICPS) zakończył z sukcesem „Program studyjny dla
ukraińskich analityków polityki publicznej” finansowany z funduszy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP (Polska Pomoc 2008).
Celem projektu było wzmocnienie zdolności analitycznych ukraińskich organizacji oraz
przyszłych liderów opinii publicznej poprzez budowanie kontaktów z polskimi ekspertami,
wymianę doświadczeń oraz przygotowanie rekomendacji. Projekt kładł równieŜ nacisk na
wzmocnienie komunikacji pomiędzy działaczami ukraińskiego sektora pozarządowego oraz
pracownikami ukraińskich instytucji państwowych.
W ramach projektu, grupa ukraińskich ekspertów, reprezentująca sektor rządowy i
pozarządowy, wzięła udział w szkoleniach na Ukrainie, w wizycie studyjnej w Polsce, a
następnie po konsultacjach z polskimi ekspertami i wizytach w polskich instytucjach i
organizacjach przygotowała teksty analiz. Teksty uczestników projektu dotyczą istotnych
dziedzin ukraińskiej polityki publicznej, cztery skupiają się na problematyce lokalnej i
regionalnej, podczas gdy dwa inne mają zasięg ogólnoukraiński.
Yulia Rashchupkina wykorzystała doświadczenia polskich samorządów w planowaniu
strategii rozwoju miasta do wypracowania rekomendacji dla zwiększenia udziału
mieszkańców w procesie decyzyjnym w jej rodzinnym mieście Ługańsku w tekście pod
tytułem Community participation in urban planning in Luhansk: How can a balance be
maintained between economic development and the interests of the community.
Liubov Vaschyluk zwróciła uwagę na moŜliwości aktywizacji jednostek administracji
ukraińskiej w celu skuteczniejszego wykorzystania funduszy europejskich w oparciu o
praktykę polskich instytucji. Wnioski i rekomendacje znalazły się w jej tekście: How EU
funding might be used to greater effect, based on the experience of local governments in
Poland.
Olena Hrabovska przeanalizowała ukraiński i polski model współpracy między sektorem
rządowym i pozarządowym w tekście pt. Ukrainian and Polish experience, analyzed the
importance of establishing positive conditions for effective interaction between government
bodies and NGOs. Jej zdaniem w pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie centrum
koordynującego kontakty kluczowych ministerstw z sektorem pozarządowym, a docelowo
przyjęcie ustawy określającej zasady współpracy instytucji publicznych z organizacjami
trzeciego sektora.
Valentyna Zasadko prześledziła problemy i wyzwania związane z współpracą transgraniczną
w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (Activating cross-border cooperation in Ukraine

in the context of the European Neighborhood Policy). Wśród najwaŜniejszych niedostatków
w kontekście ukraińskim wymienia niespójne prawodawstwo oraz niewielkie zainteresowanie
organów administracji lokalnej i regionalnej w inicjowaniu projektów transgranicznych.
Oleh Myroshnichenko podczas wizyty studyjnej zajmował się zagadnieniami związanymi z
wdraŜaniem Wzmocnionej Umowy Unia Europejska-Ukraina, w wyniku czego powstała
analiza pod tytułem Aspects of planning the implementation of the new deeper Ukraine–EU
agreement. W swej analizie podkreśla znaczenie stworzenia kompleksowego i przemyślanego
systemu instytucjonalnego dla zapewnienia sprawnego wdraŜania zobowiązań kraju na drodze
do członkostwa.
Ostatnim z tekstów przygotowanych przez uczestników Programu był analiza Marii
Tyshchenko, poświecona aspektom związanym z informatyzacją Ukrainy i rozwojem
społeczeństwa opartego na wiedzy - The problems and prospects for e-government at the
local level in Ukraine. W oparciu o polskie doświadczenia, autorka postuluje przyjęcie
krajowych strategii rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz informatyzacji.
Teksty ukraińskich analityków polityki publicznej powstałe w ramach Programu znajdują się
na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych: www.isp.org.pl

