Діяльність ГО “Центр стратегічного партнерства»
В 2015-2017 роках
До складу ГО «Центр стратегічного партнерства» входить 11 осіб. Вищим органом
управління є Загальні збори. Загальне керівництво організацією здійснює Президент Центру.
Протягом звітного періоду експертами Центру у співробітництві з провідними експертами
України і Словаччини були виконані три грантових проекти за підтримки уряду Словацької
Республіки і Норвезького Фінансового Механізму:
1. Проект СВС 01014 «Sharing European integration know-how and CBC experience between
Norway and Russia with Ukraine (SURECII)» (листопад 2015 року - квітень 2017 року).
Територія реалізації – Україна, Словаччина.
Контактна особа: директор Дослідницького центру Словацької асоціації зовнішньої політики
Александр Дулєба, тел. +421 907 222 122, e-mail: duleba@sfpa.sk
2. Проект СВС 01017 «Improvement of technical and educational capacities to accelerate the
handling process of the joint Slovakia-Ukraine border» (листопад 2015 року - квітень 2017
року).
Територія реалізації – Україна, Словаччина.
Контактні особи:
директор Дослідницького центру Словацької асоціації зовнішньої політики Александр
Дулєба, тел. +421 907 222 122, e-mail: duleba@sfpa.sk
радник голови Департаменту прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ
Словацької Республіки майор Павол Буза, тел. +421 905 283 151, e-mail: pavol.buza@minv.sk
3. Проект СВС 01018 «Sharing know-how for better management of the Schengen Border
between Slovakia / Ukraine and Norway / Russia» (листопад 2015 року - квітень 2017 року).
Територія реалізації – Україна, Словаччина.
Контактна особа: директор Дослідницького центру Словацької асоціації зовнішньої політики
Александр Дулєба, тел. +421 907 222 122, e-mail: duleba@sfpa.sk
Основні напрямки діяльності за проектами:
- економічні реформи і торгівля;
- регіональний розвиток і реформа місцевого самоврядування;
- співпраця в енергетичній галузі;
- транскордонне співробітництво;
- мультиетнічні зв'язки і толерантність;
- покращення умов перетину українсько-словацького кордону;
- транскордонні міграційні процеси.
Загальна кількість учасників заходів, проведених під час реалізації проектів, склала понад
2400 осіб.
Загальна кількість партнерів склала 24 організації, з них 7 (університети Словаччини і
України) долучилися до партнерського колективу саме проектній діяльності.
Реалізовано 9 ініціатив, спрямованих на поліпшенні співпраці служб зайнятості, навчальних
закладів, роботодавців, митних і прикордонних служб та інших відповідних установ.
Опубліковано 9 колективних монографій і 35 Policy Paper.
Проведено 14 міжнародних конференцій і 17 міжнародних круглих столів експертів з
ключових напрямків проектів.
Проведено 2 українсько-словацькі форуми з актуальних питань двостороннього
співробітництва (в м. Київ і в м. Братислава).
Проведено дві міжнародні школи для 80 студентів Пряшівського університету і Університету
Коменського (Словаччина), Ужгородського національного університету, Донецького
національного університету, Національного університету «Харківський політехнічний
інститут» (Україна) в с. Поляна Свалявського району Закарпатської області.

Організовано 31 (10-14 днів) стажування словацьких експертів в Україні і українських
експертів у Словаччині.
Проведено 12 тренінгів (мовних і фахових) для співробітників ДПСУ і Прикордонної поліції
Словаччини.
Організовано і забезпечено участь українських експертів у міжнародніх конференціях за
проектами в Словаччині.
Проведено масштабне опитування подорожуючих на всіх пунктах пропуску по всій ділянці
українсько-словацького кордону щодо процедури перетину кордону.
Посилання:
http://crp.gov.sk/9992015
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2107584&l=sk
http://crp.gov.sk/10002015
www.surec.sk
www.borderua.sk
Крім зазначених проектів співробітники Центру на волонтерських засадах прийняли участь в
реалізації проектів, реалізованих нашими партнерами:
2015 р. Операційна програма Європейської програми Міжнародного Фонду „Відродження”.
Проект Організація та проведення презентації українського документального фільму
«Революції» (який проводить аналогію між подіями в Угорщині 1956 р. та в Україні 20132014рр.) і подіумної дискусії на тему російської пропаганди та її ролі у ведені гібридної
війни“. - http://www.ngocsp.org/page8.html
2017 р. Центр демократії та верховенства права в рамках проекту “Посилення коаліції РПР”,
який впроваджується за підтримки Європейського Союзу. Виконавець – ГО «Європа без
бар'єрів». Проект «Громадський контроль стійкості реформ, впроваджених у рамках
Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ) та Угоди про Асоціацію» https://europewb.org.ua/gromadskyj-kontrol-stijkosti-reform-vprovadzhenyh-u-ramkah-planu-dij-zvizovoyi-liberalizatsiyi-pdvl-ta-ugody-pro-asotsiatsiyu/
2017 р. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій і “Європейська правда”
за сприяння та фінансової підтримки Європейського Союзу. Виконавець – ГО «Європа без
бар'єрів». Проект «Угода про Асоціацію з ЄС – можливості для відповідальної
мобільності громадян України» - https://europewb.org.ua/ugoda-pro-asotsiatsiyu-z-yesmozhlyvosti-dlya-vidpovidalnoyi-mobilnosti-gromadyan-ukrayiny/
2017 р. Міжнародний Фонд „Відродження”, Швецька агенція з розвитку (SIDA), TTF.
Виконавець – ГО «Європа без бар'єрів». Проект «Розбудова інституційної спроможності
ГО «Європа без бар’єрів» заради реформ у сфері демократії, прав людини та свободи
пересування» - https://europewb.org.ua/rozbudova-institutsijnoyi-spromozhnosti-go-yevropa-bezbar-yeriv-zaradi-reform-u-sferi-demokratiyi-prav-lyudini-ta-svobodi-peresuvannya/
2018 р. Європейська програма Міжнародного Фонду „Відродження”. Виконавець – ГО
«Європа без бар'єрів». Проект «Анатомія кордону: громадська оцінка практик перетину
кордону України та нормативних новацій» - https://europewb.org.ua/anatomiya-kordonugromadska-otsinka-praktyk-peretynu-kordonu-ukrayiny-ta-normatyvnyh-novatsij/
Загальний бюджет ГО «Центр стратегічного партнерства» за 2015-2017 роки склав 2697952
(два мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) гривні. Всі кошти
Центр витратив за всіма напрямками, визначеними в умовах Грантів.
Аудит діяльності Центру за проектами був проведений відповідним департаментом грантів
уряду Словацької Республіки в рамках загального аудиту. Отримано позитивний висновок.

Основні статті видатків Центру за звітний період:
Фонд заробітної плати експертів Центру і залучених експертів (за угодами ЦПХ) становив –
1285,8 тис. грн.
Сплачено податок з доходів фізичних осіб – 231,4 тис. грн.
Сплачено військовий збір – 19,3 тис. грн.
Сплачено ЄСВ – 282,9 тис. грн.
Видатки на відрядження для участі в заходах за проектами становили 177,6 тис. грн.
Видатки на проведення Центром комунікативних заходів становили 641,2 тис.грн.
Видатки на транспортування українських експертів для участі у міжнародних конференція у
Словаччині становили 76,0 тис.грн.
Залишок коштів в повному обсязі використаний на придбання канцелярських товарів для
реалізації проектів і для учасників комунікативних заходів, проведених Центром, оплату
оренди і комунальних послуг, оплату банківських послуг. Всі розрахунки здійснюються
Центром виключно у безготівковий спосіб.

