УКРАЇНА
Міжнародний республіканський інститут
Починаючи з 1994 року, ми були в авангарді роботи на рівні органів місцевого самоврядування,
приділяючи основну увагу зміцненню багатопартійних політичних систем, посиленню ролі
громадянського суспільства і сприянню демократичному врядуванню в Україні.
Ми маємо за плечима величезний досвід роботи з політичними партіями над зміцненням їхньої
структури. Використовуючи дані, отримані при проведенні соціологічних опитувань, ми
інформуємо партії про основні питання, що турбують громадськість, допомагаючи їм
конкретизувати свою роботу. Ми також допомагаємо партіям поглиблювати співпрацю з
громадянським суспільством шляхом організації спільних заходів для вирішення ними
місцевих питань у дусі партнерства.
Наші громадські слухання дозволяють громадянам брати участь у діалозі зі своїми
представниками, а соціологічні опитування, що проводяться в містах всієї країни, висвітлюють
актуальні для громадян кожного міста питання. З метою розгляду цих актуальних для населення
питань ми організовуємо конференції з питань демократичного врядування, на яких мери міст
і працівники їхнього апарату обмінюються досвідом з експертами у сфері врядування, членами
парламенту, представниками інших основних зацікавлених сторін.
Наші програми також сприяють співпраці та об’єднанню сходу і заходу України. Наші семінари,
на яких представники органів місцевого самоврядування та молодь взаємодіють зі своїми
колегами з різних куточків країни, зміцнюють міжрегіональні відносини.
Відтоді, як Україна проголосила свою незалежність, ми
вели спостереження на всіх
парламентських та президентських виборах, що сприяло зміцненню виборчого процесу в
Україні.
У рамках нашого Балтійсько-Євразійського міжпарламентського інституту ми організовуємо
заходи та практичні семінари, на яких члени парламентів і працівники парламентського апарату
з країн Європи та Азії зустрічаються зі своїми колегами з литовського Сейму, обмінюються
досвідом роботи в парламенті та обговорюють важливі питання у сфері законотворення.
На регіональних форумах, які організовуються Міжнародним республіканським інститутом,
лідери та активісти демократичних політичних партій з Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України
обмінюються передовим досвідом і ведуть пошук шляхів вирішення спільних для країн
колишнього СРСР проблем. Завдяки таким форумам ми сприяємо створенню альянсу євразійських
демократичних політичних партій, представники яких обмінюються інформацією і вивчають
досвід своїх колег.
З допомогою українського відділення нашої Жіночої демократичної мережі ми сприяємо
активнішому залученню жінок до роботи на керівних посадах у владі та в політичних партіях
і привертаємо увагу громадськості до важливих для жінок питань.
Крім центрального офісу в Києві, ми маємо тренінговий центр у Дніпропетровську, який
забезпечує реалізацію наших програм у південних та східних областях України з акцентом на
навчання молодих громадських і політичних діячів.

