Про USAID

Додаткові відомості про програми
USAID можна отримати у Відділі
інформації та зв’язків з громадськістю
USAID за телефоном
(044) 521-5741,
на Інтернет-сторінці
http://ukraine.usaid.gov
або у соціальній мережі Facebook
http://www.facebook.com/USAIDUkraine

Починаючи з 1992 року, внесок
USAID до справи економічного
та соціального розвитку України
складає близько 2 млрд. доларів
США. Сьогодні, програми USAID
сконцентровані у таких напрямках,
як самоврядування, економічний
розвиток, покращення послуг
у сфері охорони здоров’я та
надання гуманітарної допомоги.
Робота USAID спрямована на
удосконалення парламентської
системи та виборчого процесу в
Україні, зміцнення громадянського
суспільства та ЗМІ. Ми працюємо
над реформуванням фінансового
і сільсько-господарського
секторів, над покращенням
умов ведення бізнесу та
енергоефективності. Наші
програми також зосередженні у
сфері реформування системи
охорони здоров’я, контролю над
інфекційними захворюваннями,
такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз,
та покращення репродуктивного
здоров’я.

День Міста
1 жовтня
11:00 - 17:00

АКТИВНИЙ ГРОМАДЯНИН

ОСВІТА

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

11:00 -17:00 - Опитування
громадської думки, щодо
напрямків розвитку міста Чернівці
11:00 – 17:00 – Консультації по
реєстрації та оподаткуванню
для громадських та благодійних
організацій
11:00 – 17:00 – Консультації по
інструментам місцевої демократії
в Чернівцях
11:00 – 17:00 – Інформаційний
стенд «Знайди свого депутата»
11:00 – 17:00 – Вікторина «Виборчі
порушення»
11:00 – 17:00 - Юридична Клініка
ГО Трудові Ініціативи: консультації з
питань трудового права
11:00 -12:00 - Презентація проекту
«Маркетплейс» і партнерських
організацій «Український дім» та
«Комітет виборців України»
11:00 –12:00 – Презентація
Програми стажування у Верховній
Раді України (для молоді віком до
29 років)
12:00 – 13:00 - Інтерактивна гра для
дорослих «Захисти свої трудові
права»
12:30 –13:30 – Вікторина «Діяльність
Парламенту: цікаві факти»
15:00 – 16:15 – Майстер-клас
«Бюджетні процеси міста»

11:00 – 17:00 – Консультації
з питань безпечного
працевлаштування за кордоном,
розповсюдження інформаційних
матеріалів
11:00 –17:00 – Консультації з
питань зовнішнього незалежного
тестування та вступу до закладів
вищої освіти
11:00 – 17:00 – «Живий» фліпчарт»
- опитування населення щодо
можливих кроків для зменшення
ризиків щодо торгівлі людьми
11:00 – 13:00 – Пробне тестування
з української мови та літератури
13:00 – 15:00 – Пробне тестування
з математики (тест загальних
навчальних здібностей)
13:00 – 15:00 – Інтерактивна гравікторина «Будь обачним, зніми
рожеві окуляри!»
15:00 – 17:00 – Пробне тестування
з історії України
11:00 – 17:00 – Інформаційний
пункт «Що ти знаєш про переваги
електронного управління»
11:00 – 17:00 – Інсталяція
«БюрократіЯ»
13:00 – 14:00 – Вікторина для всіх
«Технології та урядування»
11:00 –17:00 – Експозиція
«E-управління крізь призму часу»

11:00 – 17:00 – Юридичні консультації
з питань захисту права власності,
трудових прав, виконання судових
рішень
11:00 – 17:00 – Як Корпус Миру
допомагає розвивати громадянське
суспільство в Україні та світі
13:00 – 14:30 – Iнтерактивна ігра з
прав людини для школярів
14:30 – 17:00 – Перегляд фільму
«Стираючи Девіда» та дискусія
про захист приватності особистої
інформації або персональних
даних людини

РОЗВИТОК ГРОМАД
11:30-15:30 – Дитяча майстерня
«Місто моєї мрії»
11:30 – 13:30 – Майстер-клас: Як
розробити та подати проект на
фінансування місцевої бюджетної
програми
12:00 – 13:00 – Дискусійний
майданчик «Відверто про
реформу»
14:00 – 16:00 – Обговорення проектів,
за які можна проголосувати

