РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2020 РІК

ПРО НАС
Громадська організація «Інститут
Регіонального Розвитку» (ІРР) створена
в 2002р. Головною метою діяльності
інститут є сприяння формуванню
регіональної
політики
сталого
соціально-економічного розвитку та
становлення
сприятливого
інвестиційного клімату.
Інститут
активно
співпрацює
з
органами
влади,
місцевого
самоврядування,
громадськими
організаціями та ЗМІ України задля:
розбудови
громадянського
суспільства
і
налагодження
ефективного
міжсекторного
діалогу
активізації економічного розвитку і
залучення інвестицій
покращення компетенцій, знань і
навичок представників органів
влади і громадських організацій
пришвидшення проєвропейських
реформ в Україні.

КОРОТКО ПРО 2020 РІК
2020 рік став роком нових викликів для всього громадського сектору,
ускладнивши умови роботи з громадськістю. Конкретно для ІРР цей рік
став роком адаптації та формування навиків бути ефективними та
цілеспрямованими в умовах невизначеності. Команда Інституту
навчилася працювати дистанційно, комунікувати в онлайн, проводити
віртуальні події, обговорення, воркшопи та тренінги.
В звітному році завершені проєкти, започаткування яких відбулося ще до
початку пандемії, а також реалізовані нові ініціативи. Інститут активно
працював напрямку надання допомоги громадським організаціям та
молоді в освоєнні навичок активної цифрової комунікації. У взаємодії з
польськими партнерами вирішувались проблеми збереження та
просування історичної спадщини регіону. Зроблено низку кроків з
забезпечення взаємодії між підприємницькою спільнотою регіону та
німецькими партнерами.
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РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

В 2020 в рамках проєкту «Dawaj Zminy» спільно
з Global Project Partners e.V.проведено онлайн
тренінги «Цифрові інструменти для ГО» та
«Міжсекторне партнерство» для покращення
цифрових навичок представників ГО, а також
для розкриття потенціалу молоді виступати
рушіями змін у своїх громадах. Онлайн тренінги
проводились для представників ГО з малих міст
з Західної та Центральної України.
Підготовано 4 відеоролики:
Що таке міжсекторне партнерство і як воно
впливає на співпрацю влади,бізнесу та
територіальних громад та громадських
організацій?
«Міжсекторне
партнерство»
як
використовувати стратегію Win-Win для
побудови партнерства
Цифрові інструменти в громадах. Як бути в
тренді?
Цифрові інструменти для роботи команди/
організації
або
як
діджиталізувати
організацію та не втратити себе?
Близько 60 учасників з 8 областей України та 1
учасник з Німеччини.
12 годин онлайн

«Dawaj Zminy"

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

В рамках співпраці з Програмою «Fit for
Partnership with Germany» команда експертів
Інституту у співпраці з командою київського
офісу Програми підготувала та провела
онлайн
марафон
міні
фестивалів
«Розкриваємо таємниці зірок». На яких
випускники Програми поділилися своїм
досвідом і формулами успіху у новій
реальності. Експерти надали підтримку у
випускникам у підготовці відео їхніх історій
успіху.
Знято більше 10 роликів про успішні історії
випускників програми з усієї України.

«Fit for Partnership
with Germany"
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2020 рік у цифрах
Доходи Інституту в 2020 році склали:

2 911 098,00
Видатки Інституту в 2020 році склали:

2 846 408,00

Контакти:
79008, м. Львів, пл. Галицька, 7
Україна
ird.office.lviv@gmail.com
+380 32 297-50-36

