
Хороший результат від візиту до США - спільний проект між «Єврорегіон Карпати – Україна» та компанією UPS

Голова Старосамбірської районної ради Володимир Горбовий та виконавчий директор
Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» Галина
Литвин на запрошення Фундації співпраці ПАУСІ та компанії UPS брали участь у
конференції «Корпоративна соціальна відповідальність та приватно-публічне
партнерство у прикордонні», а також в іншому круглому столі  на тему «Україна:
стосунки із світом», що проходили у рамках візиту до США. Учасниками дискусій були
конгресмени та сенатори США, європарламентарі та депутати польського Сейму,
представники американських неурядових організацій, фондів та засобів масової
інформації.  Крім усього того, було проведено низку дво- та тристоронніх зустрічей.

    

 Результатом візиту до США стала домовленість між АОМС «Єврорегіон Карпати –
Україна» та компанією UPS (США) про реалізацію спільного проекту для гірських шкіл
Львівщини та активізації громад. Проект передбачає зміцнення матеріальної бази шкіл,
поповнення їх комп’ютерною технікою, придбання навчально-методичного обладнання.
Також буде оплачено позаурочну роботу вчителів з інформатики, англійської мови та
інших дисциплін. Цей проект  також передбачає підтримку проведення Європейських
Днів Добросусідства, які цього року проходитимуть 3-4 вересня року на місці
планованого пункту пропуску через державний кордон Нижанковичі UA (обл. Львівська,
рай. Старосамбірський) – Мальховіце PL (вой. Підкарпатське, пов. Перемишль, гм.
Перемишль), співорганізатором яких виступає ««Єврорегіон Карпати – Україна».

А після повернення на Україну Володимир Горбовий та Галина Литвин відвідали
Головецько, де власне і реалізується проект, та вручили двом його юним мешканцям
ноутбуки, які люб’язно надала компанія UPS в рамках проекту.
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Для довідки: Проект приватно-публічного партнерства «Розвиток периферійних шкіл –
активізація громад – розвиток прикордонних територій»  реалізується у
Старосамбірському районі з 2005 року. Фінансування  заходів в рамках проекту
здійснюється з приватних коштів корпорації UPS. Проект реалізується у школах смт.
Нижданкович та с. Головецько, а також у сусідніх польських школах. Сьогодні
результатом співпраці є встановлення  сучасних комп’ютерних класів, зміцнення
матеріально-технічної та методичної бази шкіл, помісячна плата за Інтернет та оплата
вчителям за позакласну роботу, це ознайомчі  поїздки дітей та вчителів школи.  У вересні
2010 року Головецька школа отримала новий шкільний автобус в рамках
приватно-публічного партнерства. Загалом, загальна вартість проекту «Розвиток
периферійних шкіл – активізація громад – розвиток прикордонних територій» складає
більше 1 000 000 грн. Також результатом співпраці стали залучення інших компаній до
реалізації проекту. Так, польська консалтингова фірма SPL встановила 2 комп’ютерні
класи: у с. Торганович та у с. Чижки і задекларувала, що існує можливість продовження
проекту.
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