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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Demokraatia ja kodanikuühiskonna arendamine Ukrainas
Ukraina avaliku dialoogi edendamine demokraatia võimalustest, kodanikuühiskonna
toimimisest, Euro-Atlantilisest integratsioonist.
Projekti nimi inglise keeles: Development of civil society and democracy in Ukraine.
Sihtriik: Ukraina
Sisu kokkuvõte
Projekt on suunatud Ukraina elanikkonna teadlikkuse tõstmisele demokraatlikest
protsessidest, heast valitsemist ja Euro-Atlantilisest integratsioonist. Avaliku dialoogi
edendamise kaudu aitab projekt kaasa Ukraina kodanikuühiskonna tõhusamale arengule,
suurendab teavet heast valitsemist ja riiklikust süsteemsusest, julgeolekupoliitika
reformide vajalikkusest riigis ja loob uusi lisaväärtusi Euro-Atlantiliste struktuuridega
integreerumises.
Miks see vajalik on? Hoolimata vaba meedia arengust Ukrainas peale Oranži
revolutsiooni 2004.aastal, on Ukraina avalikkus vähe informeeritud uuematest arengutest
välispoliitika suunal (ka demokraatia, hea valitsemine, integratsioon, jne). Tavainimesel,
eriti neil, kes elavad väljaspool pealinna Kiievit, on keeruline kätte saada objektiivset
infot Euroopa riikide arengutest ja nende koostööst Ukrainaga. Ukraina jõustruktuuride
avalikkusega suhtlemises pole prioriteetseks pidanud avalikkuse teavitamist, eriti

puudulikud on teavitusprogrammid regioonides. Demokraatlik areng ning Euro-Atlandi
integratsioon figureerivad eraldi teemadena harva kohalikus meedias, sest on muuhulgas
on nappus ka ajakirjanikest, kes seda teemat oskuslikult käsitleksid. Rahvusvahelistest
organisatsioonidest ringleb seevastu hulganisti Külma Sõja aegseid müüte ja stereotüüpe,
mis on iganenud ja ei vasta tänapäevasele reaalsusele.
Välisalase teabe(demokraatia areng ja võimalused, hea riigi juhtimine ja süsteemi
toimimine) ning Euro-Atlandi integratsiooni kohta info jagamine suurendab ukrainlaste
teadlikkust riigi eest seisvatest valikuvõimalustest.
Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta Ukraina valitsusväliste organisatsioonide ja
avalik-õiguslike struktuuride teadlikkust demokraatlikust valitsemisest, protsesside
süsteemsuse tekkimisest, informatsiooni vahetamisest ja institutsioonide vahelisest
koostööst. Programmi lisa-eesmärgiks on suurendada Ukraina arvamusliidrite Euroopa
Liidu ja NATO-teadlikkust.
Projekti raames kingitakse Ukraina institutsioonidele trükiseid (1000 tk), mis kajastavad
Eesti kogemust liitumisel Euro-Atlantiliste struktuuride ja protsessidega. Raamatud
jagatakse Ukraina kodanikuühiskonna liikumistele, ajakirjanikele, kohalike omavalitsuste
liikmetele, Ukraina parlamendi vastavatele komisjonidele, Ukraina raamatukogudele ja
Ukraina ülikoolide infokeskustele. Ukraina vastavad vajadused on projekti läbiviijal
identifitseeritud. Trükis „NATO A ja O“ on venekeelne ja leidnud suure toetuse Ukraina
organisatsioonides Esimene tutvustus toimus kevad/suvi 2007. Projekti töökeelteks
Ukrainas ja vene/inglise.
Lisaks jagavad projekti raames Eesti eksperdid Ukrainas oma teadmisi ja kogemusi
erinevatest protsessidest ja õppetundidest, mida Eesti sai ühiskonna ümberkujundamisel
ja reformimisel.
Projekti tegevused on:
1) informatsiooni ja teadmiste edastamine ja vahendamine;
2) raamatute jagamine sihtgruppidele;
3) koolitusseminaride korraldamine ja läbiviimine Ukrainas;
4) ekspertide vahendamine Ukrainasse.
Partnerid:

projekti läbiviimisel on partneriteks:

1) Eestis: Välisministeerium, Ukraina Saatkond Eestis, Tallinna Ülikool
2) Ukrainas: Democratic Initiative Foundation, NATO-Ukraine Civic League (NGO-d)
Projekti kestus: Projekti kogukestus on 12 kuud (jaanuar 2008 - detsember 2008).
Taotletav riiklik finantseerimine: 666 240 Eesti krooni
Projekti kogumaksumus: 666 240 Eesti krooni

Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve (lk 9)
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Victoria Punga, projektijuht, tel: 6 949 333, epost: victoria@eata.ee
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