Справжній лідер – той, кого поважають, оскільки він/вона дослухається до колег,
надихає та допомагає їм зростати, знає, коли керувати, а коли наслідувати. В часи
децентралізації Україна потребує нової генерації лідерів громад: поважних і
одночасно шанованих, обізнаних і при цьому готових навчатися,
законослухняних, проте відкритих інноваціям та вдосконаленню.
Академія лідерства є знаною європейською практико-орієнтованою програмою,
яка допомагає лідерам віднайти нові шляхи динамічного розвитку їхніх
організацій, оптимізувати існуючі людські та фінансові ресурси, щоб впоратися
зі зростаючим обсягом повноважень і, як результат, забезпечити людей
послугами високої якості та створити спроможні громади, де люди бажають жити
і працювати сьогодні та у майбутньому.

Даніель Попеску,
Керівник Департаменту демократичного врядування, Рада Європи

Академія лідерства – місток можливостей для керівників органів місцевого
самоврядування нової формації у процесі формування майбутньої України! Знання,
отримані під час навчання, підвищують компетенцію та надають подих для
реалізації нових підходів в управлінні.

Академія лідерства – це тренінгова
програма Центру експертизи реформ
місцевого самоврядування Ради Європи для
представників публічних органів влади.
Вона розроблена на основі методології
«Сучасне лідерство для сучасного місцевого
самоврядування»
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Викладачі і тренери, навчені методології
Ради Європи, продовжують поширювати
тренінги Академії лідерства по всій Україні.

Яна Літвінова,
Старобільський міський голова, Лугонська область
З 2017 року Фонд розвитку місцевої демократії (Польща) в рамках Програми
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) реалізує Програму Академії
лідерства за методологією Ради Європи у громадах Дніпропетровської,
Івано-Франківської, Харківської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської і
Тернопільської областей. Тренінги Академії, базовані на кращих практиках
муніципального розвитку, та навчальні візити до польських гмін дають їх
учасникам знання й інструменти для забезпечення належного врядування та
побудови високоефективних органів місцевого самоврядування.
Цезарій Трутковський,
Голова Правління Фонду розвитку місцевої демократії, Польща
Навчання в Академії лідерства було надзвичайно важливим для мене як керівника
громади, яка активно впроваджує реформу місцевого самоврядування. Нові
знання, форми і методи роботи сприяли реалізації нових можливостей і проектів:
міжмуніципального
співробітництва,
надання
адміністративних
послуг,
формування робочої команди та розвитку громадянського суспільства в нашій
громаді. А ще тренінг став майданчиком для знайомства з тренерами, фахівцями та
колегами, з якими зараз ми не тільки обмінюємося досвідом, а й дружимо і спільно
формуємо спроможні громади.
Олексій Рябоконь,
Пирятинський міський голова, ОТГ, Полтавська область
Мені пощастило навчатися в Академії лідерства Ради Європи – це надзвичайно
актуальна для сьогодення платформа, де можна опанувати необхідні місцевій
владі новітні методології управління. Окремо хочу сказати про важливість
бенчмаркінгу доброго демократичного врядування, який тепер широко
застосовується в Красносільській ОТГ і дає можливість чітко оцінити нашу
діяльність, порівняти її з стандартами «ідеальної» місцевої влади та
визначитися з необхідними подальшими діями.
Марина Архірій,
Перший заступник Красносільського сільського голови, ОТГ, Одеська область

«Лідерство – це здатність перетворювати бачення в реальність»
(Уоррен Бенніс)
Саме тепер, коли Україна досягла перших успіхів у впровадженні реформи
місцевого самоврядування та децентралізації, важливими є лідерство і сучасні
управлінські підходи. Вони дозволять закріпити досягнуті результати,
вдосконалити стандарти розвитку, підвищити якість життя людей і
розбудувати громади за сучасними світовими стандартами.
Будьте активними, ставайте лідерами, творіть реформи!
«Завдання лідера у тому, щоб лідерів ставало більше»
(Ралф Нейдер)
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Участь в тренінгах Академії лідерства надає нові потужні інструменти в
запровадженні ефективного місцевого самоврядування. Особливо важливий
діалог «влада – громада» у повній відкритості, налагодження зворотного зв’язку,
що підвищує довіру мешканців громади до влади. Кадри є головним багатством
місцевого самоврядування. Тому найкращий результат, порозуміння між владою та
громадою повинні досягатися через серця, розум, професійність, людяність
представників публічної влади.
Олена Цикунова,
Миколаївський міський голова, ОТГ, Донецька область
Академія лідерства довела, що рішення, прийняті разом із громадою через
налагодження конструктивного діалогу, відкритість та взаємодію, є найбільш
дієвими, приносять більш довготривалий та максимально
ефективний результат.
Дмитро Резніченко,
Очеретинський сільський голова, Донецька область
Це унікальний тренінг, який змінює ставлення людей до своєї роботи. Він про
знаходження рішень й досягнення результатів в реальних ситуаціях та про велику
роботу над собою. Програма Академії лідерства фокусує слухачів на співпрацю в
колективі та громаді, народжує нові погляди, демонструє як можна віднайти
спільне між різними зацікавленими сторонами і вирішити те, що здавалось
неможливим. Тут кожна група стає згуртованою командою і везе свій досвід
лідерства в громади, змінюючи їх на краще.
Олександра Целіщева,
Тренер Академії лідерства Ради Європи
Заняття Академії лідерства зібрали разом реальних лідерів громадської думки,
керівників місцевого самоврядування. Ми навчились прогресивним сучасним
методам управління громадами. Це зробило нас єдиною командою
реформаторів і ми постійно допомагаємо один одному. Тому ми завжди у центрі
подій і у перших рядах децентралізації. Ми вдячні за це і з гордістю носимо
значок випускника Академії.
Артур Шевцов,
Вакулівський сільський голова, ОТГ, Дніпропетровська область
Академія лідерства – це не звичайна програма навчання. Вона дозволяє побачити
нові можливості, незалежно від того, скільки років досвіду за плечима, і наснажує
учасників вірити та діяти. Це зустріч однодумців, які прагнуть кращого для своїх
громад, відкриті до обміну досвідом, не бояться подивитися на себе зі сторони,
готові переосмислити свої підходи та спробувати щось зробити по-новому.
Програма пропонує учасникам передові підходи та практики розвитку динамічних
організацій, що спираються на довіру, ефективну комунікацію, постійне навчання і
відкритість до змін, надихання та підтримку роботи команд і партнерств,
орієнтованих на досягнення значущих для громади результатів як сьогодні,
так і у довгостроковій перспективі.
Іванна Ібрагімова,
Експерт Ради Європи, тренер Академії лідерства Ради Європи

