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Програма USAID «РАДА: наступне покоління» — це
п’ятирічна ініціатива (2021-2026 рр.), яку впроваджує
ГО «Інтерньюз-Україна» завдяки фінансуванню
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Головна мета Програми — допомогти Верховній Раді
України бути сучасною, ефективною та відкритою
інституцією заради демократичного розвитку України.

ЦІЛІ ПРОГРАМИ:
1. Покращити залучення виборців до законодавчого
процесу та взаємодію і комунікацію між народними
депутатами та виборцями
2. Посилити законодавчу та аналітичну спроможність
Верховної Ради України
3. Впровадити технологічні та інноваційні рішення у
роботу парламенту («цифрова трансформація»
Верховної Ради України)
Реалізація Програми стала можливою завдяки щедрій
підтримці американського народу через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID). Заяви та зміст програмних продуктів не обов'язково відображають погляди
USAID чи уряду Сполучених Штатів.
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ПРОГРАМА USAID «РАДА:
НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ»

ПАРЛАМЕНТСЬКА
ПРОСВІТА

НАША МІСІЯ
Програма USAID «РАДА: наступне покоління» разом з
Агенцією розвитку освітньої політики (Україна) та
Американськими Радами з міжнародної освіти (США)
підтримує розвиток парламентської просвіти, аби:
1 підвищити обізнаність громадян про роль
та функції парламенту в демократичному
суспільстві;
2 сприяти відкритості українського парламенту
та кращому розумінню громадянами
законодавчого процесу та можливостей
для участі в процесі прийняття рішень;
3 зміцнити довіру до Верховної Ради України
через зрозумілі процедури участі громадян
у законодавчому процесі та політичному
житті країни.

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Освітній центр в українському парламенті розпочав
роботу 19 липня 2019 року. Завдання Центру:
1. сприяти відкритості та зміцненню довіри до
Верховної Ради України,
2. підвищувати обізнаність громадян про діяльність
парламенту, його функції та повноваження, роль у
системі органів державної влади.
Освітній центр, залучаючи громадян та народних
депутатів України, проводить:
різноманітні тематичні лекції та інтерактивні
заходи і квізи,
моделювання ухвалення законів та засідань
парламентських комітетів.
Освітній центр активно вивчає і популяризує міжнародний досвід парламентаризму. Для цього Центр:
проводить тематичні уроки про особливості
організації та діяльність парламентів інших країн
світу, їхню підтримку України під час війни,
організовує навчальні візити до парламентів
світу для залучення найкращих практик
освітніх центрів (центрів відвідувачів),
бере участь у роботі Міжнародного форуму
парламентських центрів відвідувачів.
Створення Освітнього центру Верховної Ради України
відбувалося за
підтримки Місії Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID). Нині Програма
USAID «РАДА: наступне покоління» допомагає Освітньому центру вибудувати сталу стратегію діяльності
та розвитку і наростити спроможності у реалізації та
масштабуванні проєктів. Зокрема Програма:
надає технічну та організаційну підтримку Центру,
забезпечує додатковими кадровими ресурсами,
допомагає у розробці навчальних програм,
підтримує у стратегічному та операційному плануванні діяльності Центру,
проводить тренінги та організовує навчальні,
поїздки за кордон для співробітників Центру.

Партнер — Американські Ради
з міжнародної освіти.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ПРОСВІТА У ШКОЛАХ
Програма USAID «РАДА: наступне покоління» сприяє
впровадженню парламентської освіти в українських
школах та позашкільних навчальних закладах. У
цьому напрямку Програма працює для того, щоб учні
в Україні:
краще розуміли процес ухвалення політичних
рішень в країні,
вміли використовувати інструменти громадянського впливу на політику,
були ліпше поінформовані про діяльність Верховної
Ради України.
Все це сприяє формуванню громадянського суспільства і посилює контроль громадськості за діями
політиків.
Завдяки підтримці Програми, була створена і працює
мережа осередків парламентської просвіти у 39
школах та позашкільних навчальних закладах у 14
регіонах України*.
Для допомоги вчителям і учням мережі Програма:
провела експертний аналіз шкільних навчальних
програм,
підготувала навчальні програми і методичні рекомендації до курсу «Наш парламент: досліджуємо,
розуміємо, впливаємо»,
проводить тренінги і апробацію курсів,
надає інформаційні й навчальні матеріали,
проводить позанавчальні заходи з елементами,
неформальної освіти, як-от моделювання виборів.
До ініціатив парламентської просвіти Програма також
залучає народних депутатів України, аби поліпшити
їхню взаємодію з молоддю.
* Кількість - станом на осінь 2022 р.

Партнер — Агенція розвитку
освітньої політики.

