ПРОЄКТ «НОВІТНЯ АКАДЕМІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ» (НАДУ)
започаткований за ініціативою Громадської організації
«Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права».
Проєкт реалізується спільнотою професійних тренерів, дослідників і практиків
у галузі публічного управління та адміністрування.
МІСІЯ НАДУ – передача новітніх знань від кращих науковців і практиків публічного управління
та адміністрування державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам усіх
рівнів, громадським діячам, задля формування професійної демократичної управлінської еліти України та
її територій.
ГОЛОВНА МЕТА НАДУ – створення ефективного освітньо-експертного майданчика для навчання
та обміну знаннями з актуальних питань врядування та сталого суспільного розвитку.
Керівник Проєкту НАДУ – Ія Дегтярьова,
доктор наук з державного управління, професор

«Сьогодні маємо багато можливостей для зростання в усіх напрямах – від
особистісного до суспільного. Але часом не вистачає мотивації, знань та вмінь
навіть для того, щоб виявити ці можливості, а тим паче –використати.
Наш проєкт покликаний допомогти усім, хто прагне бути вмотивованим,
стало успішним, працювати в ефективній команді та системно змінювати
стан справ у різних сферах життєдіяльності.
Ми запрошуємо до співпраці органи місцевого самоврядування, органи державної влади, громадські організації, які прагнуть підвищити рівень компетентності своїх команд, а також осіб, які є лідерами думок та змін і
мають бажання ділитися своїм досвідом та знаннями!»
Директор з розвитку Проєкту НАДУ –
Тетяна Мельник, магістр державного управління

«На державній службі, службі в органах місцевого самоврядування чи в іншій професійній діяльності коло завдань досить широке та різноманітне. Функції управління торкаються багатьох сфер життєдіяльності. Часто це пов’язано зі змінами і
потребує, відповідно, нових знань, умінь та навичок.
Здобути додаткові компетентості готова допомогти спільнота професіоналів,
серед яких доктори й кандидати наук у галузях державного управління, права, психології й політології, які мають як наукові здобутки, так і значний практичний досвід.
Вчитися ніколи не рано й не пізно. Сучасний світ вимагає від нас постійного вдосконалення, підвищення кваліфікації та самоосвіти. Професійна діяльність ставить
нам нові завдання. Тож запрошуємо до співпраці та долучатись до заходів проєкту
НАДУ!»

Командою НАДУ проводяться:

– діагностика функціональних ролей у колективі
– тренінги, семінари, навчальні курси за різною
тематикою
– конференції, круглі столи, форуми
– управлінські та психологічні ретрити
– управлінські ділові ігри та ін.
За результатами навчання
учасники отримують сертифікати.

Експерти і фахівці Проєкту
можуть надати допомогу щодо:

– підготовки статутів територіальних громад
– видання наукових, експертно-аналітичних
продуктів
– проведення соціологічних досліджень
– розроблення стратегій, програм і проєктів тощо.
Теми та види робіт
уточнюються разом із замовником.

ЗНАЙДІТЬ СЕБЕ НА ДЕРЕВІ!
(Тест британського психолога Піпа Вілсона)
1, 3, 6, 7 – Ви цілеспрямована
людину, яка не боїться ніяких
перешкод
2, 11, 12, 18, 19 – Ви товариська
людина, котра завжди надасть
підтримку друзям
4 – Ви людина зі стійкою
життєвою позицією, яка бажає
домогтися всіляких успіхів без
подолання труднощів
5 – Ви часто буваєте стомлені,
слабкі, у вас невеликий запас
життєвих сил
13, 21 – Ви замкнуті, часто
схильні до внутрішніх тривог
8 – Ви любите поринути в себе,
міркувати і занурюватися у
власний світ
10, 15 – Ви перебуваєте в
комфортному стані
14 – Ви, швидше за все, схильні
до внутрішньої кризи
16 – Ви багато підтримуєте інших.
Не втоміться!
17 – Ви потребуєте підтримки та
уваги
20 – хоч у Вас і завищена
самооцінка, та Ви природжений
лідер!
Який би результат Ви зараз не отримали, ми можемо змінюватися!
Станьте успішними і помітними на дереві вітчизняного врядування!
З усіх питань просимо звертатися
до директора з розвитку НАДУ Тетяни Мельник за телефоном + 380 (67) 888-37-15
Новітня академія демократичного управління
https://www.facebook.com/naduproject
nadu.project@gmail.com

