ВІДЕО КОНКУРС ДЛЯ ГРОМАД: «НАЙКРАЩА ІДЕЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» ТА «ЧИ
ЗНАЄШ ТИ СВОЮ ГРОМАДУ»
Завдяки реформі децентралізації влади, а саме передачі повноважень і
фінансів на місця, громади отримали можливість самостійно ухвалювати
рішення і відповідати за їх реалізацію. Сьогодні громади мають можливість
працювати ефективно, довгостроково планувати і реалізовувати проекти, які
покращують якість життя кожного представника громади. Головне питання —
ефективне використання ресурсів, що передбачає «знання своєї громади» та
наявність ідей економічного розвитку, які можна втілити для підвищення якості
життя на місцях.
Про конкурс
Як ти бачиш свою громаду та її економічний розвиток? Проект USAID
«Агросільрозвиток» в рамках реалізації Програми місцевого системного розвитку
спільно з партнерами Фонд Східна Європа, ТОВ «БломІнфо Юкрейн», ГО ДЕСПРО
та Київський економічний інститут хотіли б почути від вас про вашу щоденну
роботу по покращенню добробуту вашої громади.
Знання своєї громади – це перший крок до покращення її добробуту. Наявність
ідей економічного розвитку громади – це реальні дії до покращення її добробуту.
Що ви вважаєте «родзинкою» своєї громади, про яку має знати вся Україна? Які
маленькі чи великі дії ви вважаєте за потрібне зробити, щоб допомогти розвитку
своєї громади? Поділіться своїми ідеями та діями, щоб бути джерелом натхнення
для інших.
Переможці конкурсу, які найкраще зможуть представити свою громаду та ідеї
щодо її розвитку, отримають призи від Проекту USAID «Агросільрозвиток». Всі
матеріали, подані на конкурс учасників конкурсу чи переможців можуть
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відображатися в майбутніх цифрових та друкованих матеріалах проекту та його
партнерів.
ПРИЗИ: передбачається, що експертне журі обиратиме переможців у кожній
категорії. Переможці (1-3 місце) відповідно отримають нагороди у вигляді
сертифікатів для участі в навчальних заходах чи тренінгових програмах в Києві
(наприклад, лекції або короткі навчальні модулі).
Відео конкурс «Чи знаєш ти свою громаду» та «Найкраща ідея економічного
розвитку громади» зосереджується на двох напрямках в трьох категоріях:
НАПРЯМОК: «ЧИ ЗНАЄШ ТИ СВОЮ ГРОМАДУ»
1. Категорія: #ЗемляМоя
Чи знаєш ти, що знаходиться у межах громади, де ти живеш? Скільки людей тут
живуть? Чим вони займаються? Ми всі залежимо від землі, щоб жити. Земля
впливає на те, де ми живемо, і як ми живемо. Навіть незважаючи на те, що ми
ходимо по ній кожен день, іноді ми забуваємо, що вона навіть існує, і сприймаємо
землю як належне.
Як ти пов’язаний із землею? Яка вона, земля на якій ти живеш? Як її
використовують у твоїй громаді? Ти або твоя сім’я заробляє на використанні
землі? Ти вивчаєш землю? Ти просто дивишся на землю та насолоджуєшся
краєвидами? Поділись своїм зв'язком із землею з нами.
Ми запрошуємо тебе витратити кілька хвилин, щоб зняти коротке відео (не більше
2:00 хвилин) про те, як ти пов’язаний із землею своєї громади, та як це робить твоє
життя кращим. Ми опублікуємо твоє відео на наших онлайн ресурсах, щоб про це
дізналась Україна.
2. Категорія: #ВідкрийМоюГромаду
Хто як не ти знаєш свою громаду? А чи хочеш, щоб до тебе приїхали туристи та
побачили громаду «твоїми очима»? Розкажи нам, чому ти любиш свою громаду,
які люди в ній живуть та чим вони займаються.
Ми запрошуємо тебе витратити кілька хвилин, щоб зняти коротку відео-візитівку
(не більше 2:00 хвилин) про «родзинку» своєї громади, і ми завітаємо до тебе на
екскурсію.
У категорії 1 та 2 можуть брати участь випускники старших класів закладів
середньої освіти віком від 16 років з 79 громад-партнерів Програми
місцевого системного розвитку.
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НАПРЯМОК: «НАЙКРАЩА ІДЕЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»
3. Категорія: #РесурсиГромади
Ресурси повинні використовуватися справедливо та ефективно. Враховуючи
ресурси громади, її економічний профіль та людський капітал, знайди відповідь на
питання: «Як моя громада може підвищити ефективність, з якою вона
використовує ресурси? Як ми можемо, як громада, працювати на благо кожного її
мешканця? Що треба покращити в громаді вже сьогодні, чому це важливо саме
для громади та як це можна потенційно втілити?»
Ми запрошуємо тебе витратити кілька хвилин, щоб зняти коротке відео (не більше
2:00 хвилин) про те, як ти бачиш економічний розвиток своєї громади. Якою могла
б стати твоя громада через 5 років? Що могло би змінитися?
У категорії 3 можуть брати участь представники 79 громад-партнерів
Програми місцевого системного розвитку віком від 16 до 25 років.
ПРАВИЛА ВІДЕО КОНКУРСУ [посилання на правила]
ФОРМА ОНЛАЙН ПОДАННЯ
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