A roadmap for change…

«Development is a shared human responsibility,
and a shared human possibility»
Rozvoj je spoločná zodpovednosť ľudstva, ktorá
vytvára aj spoločné príležitostí pre ľudské bytosti
Ananta Kumar Giri
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A roadmap for change…
Projekt LADDER v európskom kontexte:
 vízie, ciele, dopady, partneri

LADDER - Local Authorities as Drivers for Development
Education and Raising Awareness
 Projekt je financovaný v rámci EuropeAid Program a realizuje
sa v priebehu troch rokov (2015-2017)
 Projekt koordinuje celoeurópska asociácia ALDA – European
Association for Local Democracy so sídlom v Bruseli

 Do projektu sú zapojené národné asociácie samospráv,
Európske regionálne združenia, organizácie občianskej
spoločnosti a ich európske siete. Spolu 45 organizácií z 18
členských krajín EÚ a 17 susediacich krajín (Ukrajina,
Moldavsko, Gruzínsko, Srbsko, Tunisko, etc.)
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Prečo sa Únia miest Slovenska zapojila do projektu:
 Skúsenosti v predchádzajúcich projektoch pod
vedením ALDA:
CITIES – 2012
WTD – Spolupracujeme pre rozvoj 2013-2014
 Aktuálnosť problematiky v nadväznosti na hlavné
posolstvo ÚMS (Hlavným posolstvom ÚMS od jej vzniku je boj za
demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska)

 Nove výzvy a príležitosti pre samosprávu
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LADDER Vision:
Local Authorities, in
cooperation with Civil Society,
have a considerable multiplier
capacity and become drivers for
change
Miestna samospráva v spolupráci
s organizáciami občianskej
spoločnosti vytvárajú kapacity a
stávajú sa hnacou silou pre
pozitívne zmeny v spoločnosti

LADDER
MODEL

LADDER V ČÍSLACH
1 spoločná veľká výzva
45 organizácií
(25 Co-applicants & 20 Associates)
35 krajín
3 geografické oblasti spolupráce
6 tematických okruhov
36 mesiacov
cca.3.80 M €

OUR INTERNATIONAL
CONSORTIUM

Adding value to DEAR at local level

CIEĽOVÉ
SKUPINY

PRÍJEMCOVIA

Mestá a regióny, združenia
miestnych samospráv (LAs),
organizácie občianskej
spoločnosti (CSOs) a ich
partneri

občania

LADDER - Local Authorities as Drivers for Development
Education and Raising Awareness
4 4 špecifické ciele:
1. Budovanie kapacít asociácií a združení miestnych samospráv (LAs)
a organizácií občianskej spoločnosti (CSOs) ako motorov rozvoja,
posilnenie ich významnej úlohy v rozvoji krajiny a spoločnosti
2. Zvýšenie informovanosti a povedomia občanov v otázkach
globálneho a rozvojového vzdelávania a ich zapojenie do programov
rozvojového vzdelávania
3. Podpora a posilnenie spolupráce miestnych samospráv (LAs) a
organizácií občianskej spoločnosti (CSOs) s cieľom dosiahnuť
synergiu ich aktivít v prospech občanov
4. Zlepšenie metodológie DEAR (Development Education and
Awareness
Raising)
v
oblasti
neformálneho
vzdelávania
prostredníctvom rozvoja nových inovatívnych metód a nástrojov
zameraných na široké spektrum kľúčových hráčov (vrátané
pedagógov, úradníkov, MVO, lídrov mládežníckych organizácií, atď.)

ON

ROUTE
TO

EU
Policy
Agenda

Okrem hlavných cieľov má LADDER ambície zapojiť
sa do formulovania politík EÚ, vrátané rozvojových
- v súlade s princípom súdržnosti politík pre rozvoj
(PCD - Policy Coherence for Development)

DEAR- Development Education and Awereness
Raising -program EU (DG DEVCO)

Program
DEAR si
kladie za
cieľ
informovať
občanov EÚ

o rozvojovej problematike,
mobilizovať väčšiu podporu
verejnosti v boji proti chudobe,
poskytnúť občanom nástroje ako sa
zaoberať problematikou globálneho
rozvoja s cieľom podporiť kritické
myslenie a zmeniť ich postoje.

VALUES
ACTIVE
learning
process

(Justice,Equality,
solidarity, dialogue..)

&
PRINCIPLES

(cooperation, mutual
understanding, etc)

Koncepciu DEAR vnímame ACTION
ako Proces
(to eradicate
aktívneho učenia,
poverty, to
postavený na hodnotách involve in
a princípoch,
global issues…)
ktoré vedú ku zvýšeniu
kritického myslenia a zmene
postoja v globálnych otázkach

CRITICAL
THINKING
(individually
and
collectively)

ŠTRUKTÚRA PROJEKTU

Management & Coordination (WP1)
Applied Research (WP2)
Capacity Building (WP3)
6 Thematic Paths (WP4)

3 Geographical Paths
(WP5)
Educators’ capacity building and networking (WP6)
Re-granting Scheme (WP7)
Communication & Dissemination (WP8)
Creative Component (WP9)

BUDOVANIE KAPACÍT (WP3)

Konferencie,
tréningy, workshopy –
spolu 63 podujatia po
celej Európe

“Kaskádová” štruktúra
vzdelávania: tréningy na
úrovní EU  aplikácia na
národnej úrovní  aplikácia
na miestnej úrovní
Zvýšenie informovanosti a
povedomia občanov v
otázkach globálneho a
rozvojového vzdelávania /
Uplatnenie koncepcie
DEAR

6 Tematických okruhov
(WP4)
Nadnárodné a národné pracovné skupiny, špeciálne iniciatívy,
príručky

Mládež a
rozvoj
Európsky rok
rozvoja 2015 a
jeho

Migrácia

pokračovanie
Životné
prostredie a
udržateľný
rozvoj

Citizens Participation
(účasť občanov na
rozvoji)
Spolupráca verejnosti a
súkromného sektoru

3 GEOGRAFICKÉ OBLASTI
SPOLUPRÁCE (WP5)

EaP

Nadnárodné a národné pracovné skupiny,
špeciálne iniciatívy, príručka

východné
partnerstvo:
decentralization,
local democracy,
citizens’
participation,
Energy Efficiency
and Climate
change issue

SEE - stredomorská
oblasť:

MEDMediterranean
juhovýchodná
Európa:

migration, citizens
participation &
decentralization

youth &
decentralization
(+migration)

Metodiky,
skúsenosti,

nástroje
v oblasti
rozvojového
vzdelávania
(neformálne
vzdelávanie)

Mobility
úradníkov,
pedagógov,
trénerov,
zamestnancov

Focus Group

Burza nástrojov

Tool Fair

Praktická
stáž:

Job Shadowing

BUDOVANIE KAPACÍT PEDAGÓGOV (WP6)
Nové metodiky
a nástroje v
oblasti
neformálneho
vzdelávania
-výmena skúseností
so zameraním na
metodiky a nástroje
používané na
národnej úrovni:
- experti a
zástupcovia CSOs a
LAs
- výstupy a
odporúčania
smerujúce k
zlepšeniu metodiky
DEAR

RE-GRANTING (WP7) (“SUB-GRANTS”)

Podpora miestnych rozvojových
projektov partnerských
organizácií.
Celkovo viac ako 60 projektov v
2016 – 2017
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Čo sa uskutočnilo na národnej pôde (2015-2017):
 Národné konferencie LADDER
 Vzdelávacie semináre na miestnej úrovni
(Bratislava, Prešov, Zvolen)
 Úspešne sa realizuje mikrograntová schéma
podpory miestnych rozvojových projektov (Regranting call -2016 -2017 v celkovej sume cca 23
000,- EUR)
 Pripravuje sa záverečná konferencia zameraná na
implementáciu Agendy 2030 na Slovensku, najmä na
nové ciele udržateľného rozvoja (SDGs) ako:
Udržateľné mestá a komunity, Ochrana klímy a
Dostupná a čistá energia
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Čo sa uskutočnilo a čo sa plánuje uskutočniť na
európskej pôde (2015-2017):
 Prieskum - poskytol štatisticky výstup o „vnímaní“
problematiky DEAR v krajinách, na ktoré sa tento
projekt vzťahuje
 Školenia o programe DEAR na úrovni EÚ, zamerané
na zástupcov miestnych úradov a organizácií občianskej
spoločnosti
 Stretnutie tematických skupín v krajinách partnerov
 Špeciálne iniciatívy ako Special Initiative - 3rd Danube
Participation Day -2-3.11.2016 - v Bratislave v
spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj
občianskej spoločnosti)
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Čo chceme dosiahnuť pri implementácii projektu na
národnej pôde:
 Posilniť spoluprácu miestnej samosprávy a MNO v
rozvojových projektoch
 Zvýšiť informovanosť samospráv v otázkach
globálneho a rozvojového vzdelávania
 Nastoliť mechanizmus spolupráce samospráv a
MNO v oblasti rozvojového vzdelávania a
implementácie nových rozvojových cieľov (SDGs)
 Identifikovať modely spolupráce samospráv a
ďalších kľúčových hráčov, ktoré sú ťažiskové pre
udržateľný rozvoj komunít
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Na záver:

Každý z nás sa musí naučiť pracovať nie len sám pre
seba, pre svoju rodinu čí národ, ale i pre prospech
celého ľudstva. Je veľmi zaostalé myslieť len v
medziach svojho vlastného národa alebo svojej
zemi. Univerzálna zodpovednosť je skutočným
kľúčom k prežitiu ľudstva.
Veľké spoločenské hnutia pramenia z iniciatívy
jednotlivcov. Preto je to jednotlivec, kto pracuje pre
spoločenské blaho a spôsobuje zmeny.
Jeho Svätosť Dalajláma
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Info & contacts: www.ladder-project.eu

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
Natalia Šovkoplias, Únia miest Slovenska
www.unia-miest.sk

