Donor Coordination Board

Рада донорів

WG #5.3. on humanitarian policy

Робоча група #5.3 з питань гуманітарної політики

Minutes of the meeting from 11.04.2017, 16.00 (U-LEAD office)

Протокол зустрічі 11.04.2017, 16.00 (офіс програми U-LEAD)

List of participants:

Присутні:

Irina Frenkel (POSD/EDGE), Lydiya Yevtushenko (Ministry of Regional
Development/MinRegion), Viktoriya Karpenko (ULEAD/GIZ), Mariya
Karchevych (Ministry of Youth and Sport), Sergiy Popov (Secretariat of
Donor Board), Iuliia Lokshyna (Donor Board Secretariat).

Ірина Френкель (ПОСД/EDGE), Лідія Євтушенко (Мінрегіон), Вікторія
Карпенко (ULEAD/GIZ), Марія Карчевич (Мінмолодьспорт), Сергій
Попов (Секретаріат Ради Донорів), Юлія Локшина (Секретаріат Ради
Донорів)

Agenda:

Порядок денний:

1. Coordination, finalization and approval the CRF matrix,

1. Узгодження, фіналізація та затвердження матриці результатів із

specifying the sources of information for matrix indicators,
which will be used as the basis for monitoring and evaluation of
results.
2. Discussion of the issues that require coordination.

визначенням джерел інформації для індикаторів матриці, на основі
чого здійснюватиметься моніторинг та оцінка результатів
2. Обговорення питань, що потребують координації
3. Визначення дати та порядку денного наступної зустрічі.

3. Deciding on the date and agenda of the next meeting.
WG Meeting Results

1. Coordination, finalization and approval the CRF matrix:

Результати зустрічі робочої групи
1. Узгодження, фіналізація та затвердження матриці результатів:

Ms. I. Frenkel presented the CRF results matrix and emphasized the
need to fill it out.

І. Френкель презентувала матрицю результатів та зазначила про
необхідність її заповнення.

Ms. I. Frenkel noted the importance of transferring the experience
gained concerning the reform of cultural issues in ATCs.

І. Френкель зазначила про важливість передачі досвіду,
напрацьованого щодо реформування культурних питань в ОТГ.

A new group member, Ms. Mariya Karchevych, was presented, who
noted the need for expert guidance and donor support in the
implementation of projects in the areas of youth policy, physical culture
and sports.

Було представлено нового учасника групи, п. Марію Карчевич, яка
зазначила про потреби експертного супроводу та донорської
підтримки в реалізації проектів у сферах молодіжної політики,
фізичної культури та спорту.

Resolved:

Вирішили:

- To finalize the matrix, to add information and contribution from each
organization, project and program, taking into consideration the overall
CRF structure.

- Доопрацювати матрицю, додати інформацію та внесок кожної
організації, проекту та програми з урахуванням загальної структури
CRF.
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- Ms. I. Frenkel, Group Coordinator, will finalize the CRF matrix based on
contributions from all organizations.
2. Discussion of the issues that require coordination.
Mr. S. Popov acquainted those present with the information about the
next Donor Board meeting and the need to present the developments in
each group.
Ms. I. Frenkel stressed on the importance of harmonizing the
developments and findings of the group with the Ministry of Education
and Science concerning cultural and sports spaces in ATCs, since the
competence of the Ministry of Education includes the issue of creation of
educational spaces.
Resolved:
- To involve a representative of the Ministry of Education and Science in
the work of the group;
- to add a new group member, Ms. M. Karchevych, a representative of the
Ministry of Physical Culture, Youth and Sports, to the list of the group.
3. Deciding on the date and agenda of the next meeting.
To hold the next meeting on April 18, 2017, where to discuss the
presentation structure at the Donor Board meeting and to finalize the
CRF matrix.
Minutes drafted by Iuliia Lokshyna

- Координатор групи, п. І. Френкель, на основі внесків всіх організацій
фіналізує матрицю результатів.
5. Обговорення питань, що потребують координації
С. Попов ознайомив присутніх з інформацією щодо наступного
засідання Ради Донорів та необхідності презентації напрацювань по
кожній з груп.
І. Френкель наголосила про важливість гармонізації напрацювань
групи з Міністерством освіти і науки щодо культурно-спортивних
просторів в ОТГ, адже до компетенції Міносвіти входить питання
створення освітніх просторів.
Вирішили:
- Залучити представника Міністерства освіти і науки до роботи групи
- додати нового учасника групи, п. М. Карчевич, представника
Міністерства фізичної культури, молоді та спорту, до списку групи.
6. Визначення дати та порядку денного наступної зустрічі:
Провести наступну зустріч 18/04/2017, на якій обговорити структуру
презентації на засіданні Ради донорів та фіналізувати матрицю
результатів.

Minutes approved by Irina Frenkel (WG Coordinator)

11.04.2017, Kyiv
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