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ANO pro Evropu  
 
Information about organisation 

Full name  ANO pro Evropu 

Address  Lazarská 6 Town Prague Region   Czech Republic 

e-mail  kancelar@anoproevropu.cz Web-site www.anoproevropu.cz  

Contact person Martin Shabu, Head of Office  
 

Aim of the organisation 
A civic association with the following objectives 

• To work to try and make Europe as much of a "shared space" as possible in national debate, rather than 
another area left to partisan fighting. 

• To build awareness of the benefits of taking a positive approach to full engagement in the Union, including 
the necessity to avoid an elite-focus. 

• To promote the idea that membership is relevant to all groups and communities – that Europe is "us" not 
"them". 

• Within these broader objectives we try to focus our projects on more specific objectives. ANO’s current 
projects have as their objectives 

• Trying to improve public understanding of the facts of Czech involvement in the EU. 

• Promoting a constructive engagement with the major issues at stake in this debate, in particular, their 
social and economic importance and their importance for our democratic culture. 

 

Main objectives of the organisation 
ANO is headed by a small civic group and operates in cooperation with a wider group of supporters and 
organisations. It works under the auspices of Vaclav Havel. Its Chairperson is Monika MacDonagh-Pajerova. 

ANO organises events in cooperation with other groups in accordance with the following principles. 

•  Provide non-partisan forums which take a practical and accessible approach to issues. 

•  Create relevant publications to inform the public and stimulate a more constructive debate. 

• Create occasions for the general public to receive information and participate in constructive debate. 

• Involve local government, NGOs and business throughout the Republic in discussion of major 
membership-related issues. 

• Help develop a network of individuals and organisations willing to work together on promoting a positive 
engagement with membership. 

ANO pro Evropu seeks to be broadly-based is not politically aligned and does not participate in elections. 
Representatives of all of the main democratic parties participate in our actions as do independents. 

 

Target group of organisation 
Decision-makers, civil service, media, academics and experts, wider public 

 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

ANO pro Evropu was founded in 2002. Its immediate objective was to design and implement a project to 
promote a high turnout and high Yes vote in the EU accession referendum through an active campaign 
throughout the Czech Republic. We sought to provide a mechanism for a full range of persons to use a 
"shared non-party space". 

We assembled over 118 prominent supporters, with former President Havel as the principal supporter. 
Operationally, the campaign involved: 
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• 85.000 posters put up throughout the country. 

• A series of national press conferences across eight weeks dealing with the main reasons for voting Yes; 
including Health, Education, the Environment, Democracy, Culture and the Economy. 

• Over 40 local events, overwhelmingly in the regions, with a mixture of prominent speakers and subject 
experts. 

• A major public concert in Prague a few days before polling. 

• The production and placing of a wide range of articles dealing with the key reasons for voting Yes. 

• The bringing together of pro-Europe groups to coordinate their activities. 

This was the first free referendum in our history, and in spite of powerful opponents, the people voted in favor 
of membership of the European Union by an overwhelming 77%. ANO’s campaign was by far the most 
prominent non-party effort in the referendum. 

Past activities: 
International Academic Conference May 2005 

"Democratic Citizenship in Europe", brought together a prestigious group of scholars for a two-day conference 
exploring what democratic citizenship means today in Europe, particularly in light of the fall of communism and 
the progress of the European Union. Over 200 people attended the conference. 

Project "Making the Most of our Membership" 

This involved over 25 events throughout the country with representatives of over 200 organisations 
participating. The project involved seminars, public meetings and concerts. Regional government, universities, 
NGOs, journalists, business organisations and national politicians were the principal groups represented. 

A Portrait of Czech Society on the Threshold of Europe 

In this project almost 100 Czechs from all walks of life had their portraits taken by prominent photographers 
and were asked to explain their hopes and aspirations concerning membership. The resulting exhibition and 
book were launched by Irish Prime Minister Bertie Ahern in April 2004 in Prague to coincide with our formal 
membership of the European Union. The exhibition was subsequently mounted in various places in the Czech 
Republic and throughout Europe. 

Book "We’re in Europe, What next? – an agenda for making the most of our membership" 

This book was published in September 2004 and drew together the contributions to the different ANO 
conferences by Petr Zahradník (economy), Michaela Marksová-Tominová (equal opportunities and 
democracy), Karel Hvížďala (media), František Ježek (education), Zdeněk Zbořil and Jan Jařab (human rights 
and minorities) and included a contributions on Enlargement by Commissioner Vladimir Špidla and Irish Prime 
Minister Bertie Ahern. It was launched by economist Jan Švejnar. 
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Czech Institute for Integration of European Union 
 
Information about organisation 
Full name  Czech Institute for Integration of European Union 

Acronym  CII 

Address  Vinohradska 190 
Praha 3, 130 61 Town Prague Region   Czech Republic 

e-mail  a.prichystal@naseevropa.cz  Web-site www.naseevropa.cz  

Contact person Ales Prichystal, Chairman of the Board 
 

Aim of the organisation 

 The Czech Institute for Integration of the EU is an influential civil society organization which associate natural 
and juristic persons from the Czech Republic and its non-residential members. It is aimed to support the 
integration of the European Union and the participation of the Czech Republic in activities of the EU. The 
Czech Institute for Integration of the EU was established in 2002. 

  

Main objectives of the organisation 

We are informing the public about events inside the European Union, also about the activities of the Czech 
Republic in the EU. 
The Czech Institute for Integration of the EU is focusing on the following issues: Lisbon strategy, Schengen 
zone and European structural funds. We provide advisory, publishing and educational services and the 
analysis for governmental and parliamentary use. 

 

Target group of organisation 

Our target groups are mainly city and town majors, officers of public administration, businessmen and NGOs 
(non-governmental organizations). 

 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

 The Czech Institute for Integration of the EU held an international conference on the board of the Czech 
senate to present some scientific themes; it has created learning programs connected with EU such as 
Schengen zone, utilization of the European structural funds, etc. We offer these programs to NGOs of 
membership and non-membership states for usage. There are also available some other tools suitable for 
NGOs.  
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The Czech Eco-counselling Network STEP 
 
Information about organisation 

Full name  The Czech Eco-counselling Network STEP 

Acronym  STEP 

Address  Panská 9 Town Brno Region   The South Moravia Region, The 
Czech Republic 

e-mail  step@ecn.cz  Web-site www.ekoporadna.cz  

Contact person Ing. Kamila Kanichová, Hana Chalupská 
 

Aim of the organisation 

The Czech Eco-Counselling Network (STEP) was founded in September 1997. In the three preceding years 
eco-counselling centres situated in five locations in the Czech Republic had been cooperating in a joint project 
on mutual communication and common education in communication disciplines. At that time they also jointly 
prepared the publication "The Eco-Counselling" describing several basic projects of eco-counselling centres. 
 
STEP promotes eco-counselling at national level, enables sharing of experience, common education and 
projects, etc. STEP as the Czech national network is membership organization. Our members are based as 
environmental non-profit non-governmental organizations dealing with eco-counselling. At present the Network 
has 17 members, which are placed in different towns of the Czech republic (Brno, České Budějovice, Horní 
Maršov, Hradec Králové, Jihlava, Litoměřice, Most, Olomouc, Ostrava, Praha, Tábor, Valašské Klobouky, 
Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vlašim, Uherský Brod) and which act locally or regionally. The work of 
eco-counselling centres consists mainly in precautionary environment conservation efforts and support to 
cooperation and communication between decision-making sectors in the society - local administration, state 
administration, scientific research, the public, and entrepreneurial sphere. The goal of the eco-counselling is to 
enable citizens the access to objective and comprehensive information on the environment, ecological 
problems and solutions, products and their impacts on the environment. Thus, the eco-counselling contributes 
to creating public environmental awareness. Individual projects performed by eco-counselling centres STEP in 
many areas of environment conservation. "Urban" eco-counsellors very often carry out projects for prevention 
of waste build-up, saving water and energy, consumption counselling; "rural" eco-counsellors pay attention to 
supporting sustainable landscape utilization and organic farming. 
 
The Czech Eco-Counselling Network (STEP) is a member of the Eco-Counselling Europe. ECE was founded 
in 1991 in Vienna as a European umbrella organisation for national eco-counselling organisations. 
 
ECE is an European wide networking of organisations involved in preventive environmental protection. As 
a member STEP arranged international meeting for 15th anniversary of ECE in Prague in 2006. 
Ecocounselling-europe.org 
 
Preventive environmental protection as a base for every-day life. 

 

Main objectives of the organisation 

Eco-counselling centres have jointly founded an association aimed at enhancing the promotion of common 
goals and increasing the efficiency of their work. The mission and goals of the association are as follows:  
 

• Promote precautional protection of the environment as a principle observed by individual citizens, state 
and local administration bodies and entrepreneurial sphere when making decisions 

• Support mutual cooperation, experience and information exchange among the Network members in the 
field of eco-counselling, help to maintain community spirit and mutual support among STEP members  

• Participate in defining and asserting the eco-counselling as a profession, take care of the quality of 
activities and member credibility, and increase their expertise and knowledge. 

• Help other organizations to build up and improve their background and train staff to be able to provide 
expert eco-counselling 

 
Topics: 
waste, water, air, energy, building, housing, eco-consumption, natural conservation, agriculture, transportation, 
local Agenda 21, green public procurement, EMS, …
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During 2006 we had got: 
Number of members (organizations): 17; 
Number of events (educational, informational, enlightenment, … ) for public: 402 
Number of participants on the events: 8.820 
Number of provided consultations: 13.562 
Number of publication: 95 
Number of opening hours for public (per week): 499 

 

Target group of organisation 

mainly general public, but also municipalities and small enterprises 
 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Project Eco Stands For (2005-2008) 
 
Eco-counsellors from different European countries have set common objective – to create quality standards of 
eco-counselling. Standards were published in Eco Stand For Handbook. 
 
Standardization processes are on different level in different countries. Handbook aims to describe them as a 
base for quality standard of eco-counselling at the European level.  
To prepare this handbook several translational meetings with workshops and discussions were held and 
constituent chapters were prepared by small groups of representatives of eco-counselling from different 
European courtiers. 
 
The handbook was prepared within the Eco Stands For project, which aims to develop quality standards and 
the vocational training for European Eco Counselling - Offices. 
The thread of the project is the following question: What kind of competences, know-how does an Eco 
Counsellor need to transmit her or his knowledge to target groups, multipliers, citizens. 
 
Within the project there are several steps planned:  

1. Continuing of analysis of the status quo and demand analysis of Eco Counselling in the participating 
countries according to various criteria; 

2. Development of quality standards for vocational training of Eco Counselling; 
3. On the basis of the quality standards a certain number of training modules (e.g. training course, E-

learning modules) will be developed: 
o E-learning modules contain the so called “basic skills” like eco-knowledge in general, 

environmental law; 
o The vocational Train-The-Trainer-Course contains the social and communicative 

competences and as well as the competences in methods. 
4. Test stage and evaluation of the training modules; 
5. The lobbying for the quality standards of the vocational training will be done on the European and 

national level.  
The partnership between EU member states and accession countries guarantees a transfer of experience and 
knowledge and that’s why the project supports the inclusion of the accession countries to the European Union. 
See www.ecostands.org  
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Centre for Community Organizing Central Moravia 
Centre for Community Organizing Central Bohemia 
 
Information about organisation 

Full name  Centre for Community Organizing Central Moravia 
Centre for Community Organizing Central Bohemia 

Acronym  CCO 

Address  Horni.namesti 9 
Vodickova 36 Town Prerov 

Prague Region   Olomouc 
Central Bohemian 

e-mail  roman.haken@cpkp.cz 
ondrej.marek@cpkp.cz 

Web-site www.cpkp.cz 
 

Contact person Kristyna Jezova  phone: 00420 777 793 713,  e-mail: kristyna.jezova@cpkp.cz 
Jan Polak            phone: 00420 608 166 273,  e-mail: jan.polak@cpkp.cz 

 

Aim of the organisation 

CCO Central Moravia and CCO Central Bohemia are non-profit organizations. The Aim of the organizations is 
to contribute to satisfaction of citizens and cooperation between public administration and citizens by following 
activities: 
 

• to educate representatives of public administration and non-profit sector in the field of public 
participation and community development ,  

• to be a consultant and adviser of public administration in the field of public participation and 
community development,  

• to be a partner of public administration during public participation  
• to elaborate expert stand-point , which are coming out of participation democracy principles and 

Local Agenda 21,  
• to arrange a communication during meeting relating to community development,  
• to help with project creation in the field of public participation and community development,  
• to mediate an information and promote the principles of our work in the field of public participation 

and community development    
 
Main objectives of the organisation 

Public participation and participation of civic organizations in development of municipalities, towns 
and regions 
 
We are planning and realizing programs about public participation in investment planning and decision 
making. We are talking about public participation in planning and designing of concourses, preparation of 
regeneration of panel housing estates, preparation of strategic, developing or communication conception (such 
as conception of waste treatment, general of green areas, etc.) or preparation of traffic constructions or others 
investments. Within this program we are organizing discussions with public, interactive exhibitions, opinion 
polls, sociologic survey and we are also ensuring working meetings with citizens. We are holding the 
education programs in the field of public participation for workers of public administration.  
 
Local sustainable development 
We are providing consulting services during preparation of projects focused on local social-economical 
development in complying of environment principles. We are working out and updating development strategies 
of micro-regions, towns and regions as well as assisting at preparation of local development projects and 
activities focused on disadvantage groups of people. We are cooperating with local partners (public 
administration, entrepreneurs and NGO) which allow us to adapt projects to local conditions as much as 
possible. 
 
Community planning of social services  
We are offering a complex methodical project leading of community planning of social services as well as 
working out of its individual parts. On the principle of community planning and public participation we are trying 
to help municipalities and towns to plan development of social service so they would answer the local needs 
and specifics of target groups. 
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Education of public administration officials 
We are realizing educational course which allows to public administration officials to understand the 
community and action planning with emphasis on interactive training in groups, mutual sharing of an 
experiences among participants and presentation of practical examples. The objective of an educational 
program is to explain public administration officials a conception of community planning and public 
participation into decision making of municipalities, towns and regions including its advantages and 
disadvantages. The educational course participants will familiarize themselves how to work with a public 
during planning and decision making in their municipality, town or region. They will learn to properly choose a 
technique to public participation for an individual target group.   
 
Regional policy of European Union and regional development in Czech Republic 
We are promoting principles of partnership and transparent decision making in regional policy of European 
Union. In Czech Republic we are supporting consultations and public participation and non-profit non-state 
organizations at preparation and utilisation of Structural funds. We are participating in discussions about a 
shape of regional policy. We are arranging information to other NGOs in Czech Republic and we are preparing 
collective recommendations and processes. We share our experiences with other candidate and member 
countries of EU. 
 
Education, support and strengthening of non-state non-profit organizations 
We are supporting and educating members of civic and non-profit organizations at all levels. We are working 
with volunteers, organizing seminars and educational courses aimed to strengthen non-profit sector. We are 
supporting meetings and a cooperation of non-profit organizations. 
 
Upbringing to citizenship  
During public participation there is very important willingness and experience of public administration to 
communicate with public as well as active interest of citizens in public matters. That is why we are realizing 
projects focused on upbringing of youth to citizenship and democracy principles. 
 
Eco-program  
We are participating mainly in strategic influence examination of plans, programs or conceptions on 
environment (SEA), currently with an influence evaluation of projects, constructions, technologies, etc. (EIA) 
and evaluation of health hazards. IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control, falls into this area. We 
are elaborating all mentioned areas in accordance with principles of local Agenda 21, existing laws and 
European guidelines.  
 

 
Target group of organisation 

• citizens 
• public administration – officials and politicians at the local and regional level 
• NGOs 
• specialists in the field of the public participation 

 
Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 
 

Communication Platform for Young Citizens – Dvorek.eu 
 
The Dvorek.eu project was a contribution by CCO Central Bohemia to the development of public participation 
within Europe. At the beginning, there was an Internet portal called Dvorek, which today puts young people 
from the Czech Republic as well as wide reader public together to discuss social topics. The portal 
encourages middle/high school students to report on what is happening at the place of their residence and 
explain the wider context of such occurrences in the form of short texts. The main purpose is not the 
evaluation of the European integration process as such but the assumption of ability to view matters through 
the eyes of an “active European citizen”, i.e. of a person not indifferent to social events and causes. This 
project was accompanied with a series of training courses for teachers in primary, middle and high schools, 
concerning the possibilities of teaching European issues in civics and other subjects. These training courses 
took place in the total of 8 different regional cities throughout the Czech Republic and were attended by 130 
teachers. In May 2007, there was a meeting of the authors of the Dvorek.eu portal. They discussed the media 
and their view of the world, touched the issue of society manipulated by the media, etc. 
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12 Activities about Europe 
 
Under this project, we prepared a package for the primary, middle and high school teachers, containing 12 
activities about Europe. This set of games and activities can help in making the lessons on European Union 
topics more interesting. 12 Activities about Europe is seeking to teach a whole range of skills and knowledge 
that any European citizen should have. These activities do not merely serve to acquire or practice such 
knowledge (that would not be enough any more) but primarily, they are used for the students to arrive at their 
own angle, to learn discussion, cooperation and, last but not the least, we strive for integration with other fields 
and subjects. 12 Activities about Europe package is naturally interfaced to the frame educational programs.  
 
Golden Star Awards for CCO project 
 
The Golden Star Awards are awards given by the European Commission every year to reward projects 
supporting active European citizenship and the overcoming of multicultural disparities in Europe. In 2007, this 
award was given to a CCO Central Bohemia and CCO Central Moravia project called “How to become a 
European Active Citizen”. The objective of the project was to encourage students’ learning about EU issues 
and induce critical thinking. At the same time, it offered support for civics teachers. It comprised of several 
differing parts that purposefully complemented one another. The project activities were carried out in between 
July 2005 and June 2006. The core of the project was Guideline for Teachers that, with emphasis given to 
comprehensibility and practical impacts, gave a summary of European integration essentials. Following up on 
the guideline, there was a workshop with social science and civics teachers. As the main activity, CCO 
prepared a contest for student teams in projects concerning European issues. The number of schools 
participating in the contest came to 31, of which 17 completed their project with success. The contest was 
supported with a range of incentive visits to schools in various regions, with discussion meetings about EU and 
students’ views of the EU. The participating student projects covered an extensive variety of topics, which 
document the large number of impacts that the EU has on our lives. Worth mentioning is that the majority of 
school projects reflected on a particular regional problem. Students then frequently tried to find possibilities 
that the EU gives for their solution, possibly researched how other European countries have solved similar 
problems. As a reward students were given an educational journey to see the European Parliament in 
Strasburg. Currently the above described CCO project continues with another activity in the field of education 
for citizenship by the Dvorek.eu portal. 
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Eurocentrum Jihlava 
 
Information about organisation 

Full name  Eurocentrum Jihlava 

Address  Kollárova 5 Town Jihlava Region   CZ 

e-mail  kozdas@euroskop.cz  Web-site www.euroskop.cz/eurocentrum.jihlava  

Contact person Marta Kozdas 
 

Aim of the organisation 
Information on European union: Membership of the Czech Republic in the EU (e.g. benefits and expenses of 
the Czech Republic’s membership within the scope of economics and law, accession of the Czech Republic to 
the Schengen area, introduction of Euro in the Czech republic, the Czech Republic’s Presidency of the EU 
etc.). European funds and programmes for 2007 – 2013. Future of Europe (further enlargement of the EU, the 
Lisbon strategy, ratification of the European Constitution etc.).  

 

Main objectives of the organisation 
Information for citizens on membership of the Czech Republic in the EU, as well as information on the EU in 
general. 

 

Target group of organisation 
Community, Schools, Corporations, Authority 

 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 
Eurocentrum Jihlava is one of Regional European Information Centers. We organize extensions, special 
meetings, and projects in aid of understanding European union. We illustrate European nations, culture. For 
example: French day, European Day, Region “Loucko” and EU, European Easter, City Managers Meeting etc. 
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EUROPEUM Institute for European Policy 
 
Information about organisation 
Full name  EUROPEUM Institute for European Policy 

Acronym  EUROPEUM 

Address  Rytířská 31 
Praha 1, 110 00 Town Prague Region   Czech Republic 

e-mail  europium@europeum.org  Web-site www.europeum.org  

Contact person David Král 
 

Aim of the organisation 

EUROPEUM Institute for European Policy is a non-profit, non-partisan and independent institute. It focuses on 
the issues of European integration and its impact on the transformation of political, economic and legal milieu 
in the Czech Republic.  

  

Main objectives of the organisation 

EUROPEUM strives to contribute to a long-lasting development of democracy, security, stability, freedom and 
solidarity across Europe. EUROPEUM formulates opinions and offers alternatives to internal reforms in the 
Czech Republic with a view of ensuring her full-fledged membership and respected position in the European 
Union. 

 

Target group of organisation 

• Young people 
• Public officials 
• Non-governmental organisations 
• Policy makers 
• Journalists 

 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

EuropaSecura is a contest for secondary school students on security issues, European Union and NATO and 
their roles in the global security system. Its first year is taking place from November 2007 to June 2008 and is 
opened to all interested students of secondary schools in the Czech Republic who are willing to learn 
something new. In next years this contest will be enriched with an international aspect – students from 
selected countries will be participating. Europa Secura contest is conceived in four rounds. In the last national 
round students will go through a survival activity which is going to be prepared in co-operation with the Czech 
Army. Main price for the winners is a study trip to Brussels – seat of the European Union and NATO. This 
contest focuses on solving current political and social problems, enhances a team work and co-operation and 
develops soft skills of students, i.e. presentations, negotiations, information searching etc. You will find all 
information on this project at www.EuropaSecura.cz. 
 
EUROPANOSTRA is a contest of teams of high school students in the Czech Republic. They compete in 
knowledge about the European Union, EU member states and integration process of associated countries in 
general. Aim of the contest is especially to test their awareness about EU, to develop the argument abilities of 
the students on this field and last but not least to increase their interest about the European Union and 
ongoing integration in Europe. Structure of the contest also enabled active participation of broader public, 
above all parents, schools, public administration institutions and local authorities. Students compete in three 
rounds, besides other activities they have to elaborate a project potentially supported by structural funds and 
represent and defend the national interests on the Council of EU level. This project is supported by the 
Government office as a part of information campaign on European affairs. 
 



 13

Scenarios of Future EU Enlargement and Consequences for Transatlantic Relations 
The aim of the project is to examine the various scenarios of further enlargement of the European Union, 
taking into account particularly the position of political elites in the new member states of the European Union 
and suggesting what possible impact these scenarios are likely to have on Transatlantic relations. The 
research will focus on the three key entities: Turkey, Serbia and Bosnia and Herzegovina which we identified 
to be of key importance for the US foreign policy. EUROPEUM will build on previous activities and research on 
the issue of the EU enlargement and foreign policy agenda both in the EU and particularly in the new EU 
member states of Central and Eastern Europe. 
 
The output of the project will be a policy study and a shorter policy brief. It should serve as input into the 
Czech EU presidency in the first half of 2009 which will have both the EU enlargement and Transatlantic 
relations as its priorities. Secondly it will be aimed at raising the importance of the issue of EU enlargement 
among the US policy community. For this purpose, apart from the publication dissemination events such as 
the round table, conference and a small event in Washington D.C. will be organized.  
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Slovak Foreign Policy Association 
 
Information about organisation 

Full name  Slovak Foreign Policy Association  

Acronym  SFPA 

Address  Hviezdoslavovo nám. 14 Town Bratislava Region   Bratislava self-governing 
region 

e-mail  sfpa@sfpa.sk    Web-site www.sfpa.sk  

Contact person Alexander Duleba, director , Zuzana Lisoňová 
 

Aim of the organisation 

Slovak Foreign Policy Association was founded in August 1993 as an open discussion forum on international 
affairs and the Slovak foreign policy without links to any party or movement. Its overall goal is to enable open 
space for free exchange of opinions and ideas on the scope of foreign policy. The SFPA is a voluntary 
association of individuals and bodies corporate with interest in the area of foreign policy. The main substance 
of its activities is to actively support integration of the Slovak Republic into the community of democratic 
countries and their political and security structures. The association unites citizens of a varied political 
affiliation. Membership in the SFPA is available to everybody who is convinced of the importance of 
discussions concerning foreign policy and international relations issues. 

 

Main objectives of the organisation 
SFPA as a discussion platform helps to map problems in foreign policy and international relations. Our 
research projects and cooperation with governmental and non-governmental organizations are designed to 
support network of experts and policy makers for forming Slovak foreign policy. Activities for students and 
public are aimed at spreading information and knowledge. 

 

Target group of organisation 
Expert community, policy-makers and diplomats (international relations and foreign policy, European 
integration, security studies) 

Students (university, high school) 

General public interested in foreign policy 

 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 
Within the pre-accession period and also nowadays we are organizing different types of events ranging from 
international conferences, expert seminars to discussions and lectures for public or students. Aim of these 
events is to cover different current issues (institutional reform of the EU, Schengen, EU as global actor, Euro 
etc.) and trough direct participation or media coverage to spread information among public.      
 
SFPA also organized very special project named National Convention on the European Union based on the 
National Convention on the European future of Slovakia. This used to be a permanent platform for a society-
wide discussion on the EU, enjoying participation of the representatives of all major areas of public life –
political parties, executive, parliament, non-governmental organizations, religious communities, interest 
groups, local government, economic and cultural spheres. The outcome of the activities was a set of 
recommendations to the Slovak representatives responsible for national positions on individual sector policies 
of the EU (e.g. monetary, agricultural or foreign policy).    
 
Head of our European studies program used to be adviser to Slovak Chief Negotiator for accession into EU. 
Our researchers also provide Slovak Ministry of Foreign Affairs with analysis and briefings about current 
European issues (e.g. free movement of persons, energy policy, monitoring of Schengen borders) 
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Агентство стійкого розвитку Луганського регіону 
Public organisation "Agency of the sustainable development of the Luhansk region" 
 

Учасниця/учасник 

Прізвище Дороженко Ім‘я  Ганна  

Family Name Dorogenko First Name Hanna 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація «Агентство Стійкого розвитку Луганського регіону» 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Братьев Палкіних 45 а 
 Місто м. Луганськ 

 
Область, 
район, індекс 

91000 
 

Телефон  +380642581998 Факс  +380642581998 

E-mail adorogenko@rambler.ru  Веб-сторінка www.open.lg.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Public organization “Agency of the sustainable development of the Luhansk region” 

Acronym  ASR 

Address  Brativ Palkinyh str, 45-A Town Luhansk Region   Luhansk 

telephone +380642581998 fax +380642581998 

E-mail adorogenko@rambler.ru Internet www.open.lg.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Місія організації: "Ми разом для того, щоб в партнерстві зробити нашу територію привабливої для життя 
і роботи. Наша сила – це досвід і репутація людей, які прагнуть досягти спільної мети і формують 
цінності організації". 

Aim of the organisation 

Mission of the organization: “We joined our efforts to make our territory more attractive for living and 
professional activity. Our  advantage is in the experience and reputation  of the people who make their best for 
receiving  common aim and form corporative values” 

 

Основні завдання організації 

Агентство Стійкого Розвитку Луганського регіону – це недержавна неприбуткова організація, яка була 
створена групою експертів працюючих тривалий час над поліпшенням економічної ситуації в Луганській 
області. За час роботи в органах державної служби та в проектах міжнародної технічної допомоги  був 
накопичений цінний досвід в області розвитку територій, реалізації державної регуляторної політики і 
підвищення ефективності ведення бізнесу. 
Напрямки діяльності організації: 

1. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівні 
2. Покращення бізнес-середовища та впровадження державної регуляторної політики 
3. Сприяння залученню інвестицій та реалізації інвестиційних проектів 
4. Покращення ефективності діяльності бізнесу 

          5. Дослідницько-аналітична діяльність 
          6. Євроінтеграція. 
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Main objectives of the organisation 

“Agency of the sustainable development of the Luhansk region” is the none-governmental organization which 
was created by the group of experts which work for a long time for the improvement of the economic situation 
in the Luhansk oblast. These experts have large valuable experience in the sphere of the territorial 
development, realization of the state policy and increasing of the effectiveness of the business activity. The 
experts got this experience working for the state authorities and international projects of the technical support. 
The main directions of the organization: 

1. Strategic planning on the local and regional level 
2. Improvement of the business environment and inculcation of the state regulatory policy 
3. Assistance in the investments involvement and realization of the investment policy 
4. Improvement of the business activity conducting 
5. analytical and research activity 
6. European integration 

 

Цільова аудиторія організації 

Цільова аудиторія нашої організації це – громадські організації, бізнес - асоціації,  місцеві органи 
самоврядування та бізнес структури. 

Target group of organisation 

Our key- audience is public organizations, business associations, organs of the self-government and business 
structures 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

В минулому році організовували 2-нну конференцію для молоді «Майбутнє Європи» в м. 
Сєвєродонецьку, де прийняли участь 100 молодих осіб.  

- Маємо партнерські зв'язки з Центрами європейської інформації що функціонують в Польщі; 
- "Малопольський інститут місцевого розвитку" (м. Краків) – також є нашими партнерами і ми 

сумісно впроваджували  спільний проект "Школення по співпраці органів місцевого 
самоврядування з Європейськими фондами"; 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

The two-day conference for youth “Future of Europe” was organized last year in the Severodoneck city, where 
100 participants took place. 
We have partnership links with the centers of European information which work in Poland. The “Malopolsky 
institute of the local development” (Krakow)  is our partner and we inculcated the common project “School for 
the collaboration of  local authorities with  the European  funds” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

Донецька громадська організація "Альянс" 
Donetsk Civic organization "Alliance" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Закревська Ім‘я  Світлана  

Family Name Zakrevska First Name Svitlana 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Донецька громадська організація "Альянс" 

Скорочена назва 
організації 

ДГО "Альянс" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

пр. Миру, 8-406 Місто Донецьк Область, 
район, індекс 

 

Телефон  +38-062 338-40-83 Факс +38-062 381-36-00 

E-mail alliancecenter@mail.ru  Веб-сторінка AllianceUA.org  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Donetsk Civic organization “Alliance” 

Acronym  DCO “Alliance” 

Address  Pr. Mira, 8 - 406 Town  Donetsk Region   Donetsk 

telephone +38-062 338-40-83 fax +38-062 381-36-00 

E-mail alliancecenter@mail.ru Internet AllianceUA.org 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Основною метою діяльності Організації є захист юридичних, соціальних та економічних прав жінок, 
молоді та інших верств населення, а також розвиток їх лідерського потенціалу як невід’ємний процес 
демократизації України шляхом реалізації освітніх, просвітницьких, інформаційних заходів та кампаній 
громадянського представництва.  

Aim of the organisation 

Alliance’s mission is to support economic, social and political changes in Ukraine, and to advance human 
rights, equality, freedom of expression, and economic potential as integral parts of the process of 
democratization of Ukraine 

 

Цільова аудиторія організації 

Молодь, жінки, підприємці 

Target group of organisation 

Youth, women, entrepreneurs 
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Основні завдання організації 

• Сприяння розвитку просвіти, освіти та виконанню суміжних програм, пов’язаних із підвищенням 
соціального, економічного та правового статусу молоді, жінок та інших груп населення шляхом 
участі в діяльності неприбуткових організацій; 

• Захист молоді, жінок та інших груп населення від всіх форм дискримінації, в т.ч. на робочому місці 
та при отриманні освіти; 

• Сприяння демократизації середньої та вищої освіти, ЗМІ; 
• Захист інтересів уразливих груп населення, неприбуткових організацій, ЗМІ та членів Організації;  
• Надання допомоги населенню в адаптації до ринкових умов; 
• Сприяння впровадженню та розробці інновацій в політичній, соціальній та економічній сферах; 
• Проведення досліджень у співдружності з науковими працівниками, закладами і організаціями 

України та інших країн; 
• Підтримка розвитку видавничої справи та інформаційної інфраструктури; 
• Підтримка свободи слова та розвитку незалежних ЗМІ; 
• Нефінансова і фінансова підтримка інших неприбуткових організацій, що беруть участь у виконанні 

проектів і програм, пов’язаних із метою Організації. 
• Підвищення професійної кваліфікації журналістів, членів Організації та інших неприбуткових 

організацій. 

Main objectives of the organisation 

Purposes: The purposes of the Association are charitable, scientific and educational and they include:  
• Assistance to the development of education and to realize programs which are connected with social and 

economic development of youth, women and other groups in the population through their participation in 
the activities of NGOs. 

• Protection of the population from all forms of discrimination, for example in the workforce and in 
education.  

• Assistance help the democratization of schools and higher education institutions and mass-media. 
• Protection the interests of vulnerable and disabled groups in the population, NGOS, mass-media, and 

members of the organization. 
• Promotion of  innovation in political, social, and economic spheres. 
• Research in cooperation with scientific workers, high schools, and organizations in Ukraine and other 

countries. 
• Publishing and informational infrastructure.  
• Non-financial and financial support of other NGOs that are taking part in the realization of projects and 

programs connected with the main goal of the organization 
 

 
 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Ми маємо досвід реалізації проектів з Євроінтеграції по роботі з молоддю, ЗМІ, державними 
службовцями. Досвід реалізації сумісних проектів з Румунією, Молдовою, Польщею, Німеччиною, 
Австрією, Туреччиною, Росією за підтримкою програм: 
Схід Схід міжнародного фонду «Відродження», «Youth in Action”, Посольства США в Україні, Фонду 
міжнародного співробітництва «Open Ukraine». 
Всього на сьогоднішній день нами реалізовано більше 20 проектів на тематику Євроінтеграції. 
 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

We have experience in project implementation in the field of European integration with youth, Mass-media, 
governmental officials. We have an experience in joint project development and implementation with partner 
organizations from Romania, Moldova, Poland, Germany, Austria, Turkey, and Russia with the support of the 
following programs: 
East East of International Renaissance foundation, “Youth in Action”, US Embassy in Ukraine, Foundation for 
international cooperation “Open Ukraine” 
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Всеукраїнська громадська організація  "Асоціація лідерів освіти України" 
All Ukrainian Public Organisation "Education Leaders Association of Ukraine" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Гладка  Ім‘я  Таміла  

Family Name Gladka First Name Tamila 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація лідерів освіти України" 
 

Скорочена назва 
організації 

ВГО „АЛОУ” 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Львівська, 22 д Місто м. Кіровоград Область, 
район, індекс 

25018 

Телефон  +38-050-2292324 Факс - 

E-mail tamilagladkaja@rambler.ru 
gladkatamila@yahoo.com Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  All Ukrainian Public Organization “Education Leaders Association of Ukraine” 

Acronym  AUPO “ELAU” 

Address  Lwiwska street, 22 d Town Kirovograd Region 25018 

telephone +38-050-2292324 fax - 

E-mail tamilagladkaja@rambler.ru 
gladkatamila@yahoo.com Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Головна мета АЛОУ - утвердження в освітянському співтоваристві нової моделі трансформаційного 
лідерства, яка включає в себе самонавчання, систематичний, цілеспрямований і організований пошук 
змін, сприяння становленню нової культури ефективного лідерства на всіх рівнях освітньої ієрархії, 
орієнтацію на європейські цінності в системі освіти та виховання. 

Aim of the organisation 

The aim of our organization is strengthening in educational community of the new model of transformation 
leadership, which includes self-teaching, systematic purposeful and organized search of changes, assistance 
to formation of new culture of efficient leadership on all levels of education hierarchy, orientation toward 
European values in system of education.  

 

Цільова аудиторія організації 

Педагогічна, батьківська, учнівська громадськість 

Target group of organisation 

Pedagogical, parents and pupils public 
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Основні завдання організації 

• Сприяння пріоритетному розвитку освіти і науки в державі, соціальному захисту освітян, 
науковців, учнів, студентів та їх батьків.  

• Пропаганда європейських цінностей серед педагогічної громадськості та молоді.  
• Зміцнення громадського авторитету, підвищення соціального статусу педагога і вченого.  
• Сприяння інноваційному розвитку сфери освіти та держави в цілому, впровадженню лідерства 

як механізму розвитку системи освіти в Україні, напрацювання нових напрямків  теорії і практики 
управління в галузі освіти.  

• Сприяння демократизації, гуманітаризації, гуманізації освіти, впровадженню толерантної 
педагогіки та громадсько-державного управління галуззю.   

• Сприяння забезпеченню реальних змін, покликаних удосконалити педагогічну освіту, систему 
відбору талановитої, здатної до педагогічної діяльності молоді.  

• Здійснення ефективного громадського контролю за дотриманням демократичних засад у 
діяльності владних структур усіх рівнів, виконанням законодавства, нормативних актів у галузі 
освіти і науки.  

• Організація громадсько-державного педагогічного всеобучу батьків, сприяння  
євроінтеграційним процесам. 

Main objectives of the organisation 

• Assistance to priority development of education and science in the state, to social protection of 
teachers, scientists, pupils, students and their parents. 

• Propagation of European values among pedagogical public and youth. 
• Strengthening of public prestige, advancement of social status of teacher and scientist. 
• Assistance to innovation development of educational sphere and the state in the whole, introduction of 

leadership as the mechanism of development of education system in Ukraine, working out of new 
directions in theory and practice of management in education sphere. 

• Assistance to democratization, humanity in education, introduction of tolerant pedagogic and public-
state management of the sphere. 

• Assistance to providing with real changes called for improvement of pedagogical education, system of 
selection of gifted, able to pedagogical activity youth. 

• Performing of efficient public control over keeping to democratic base in activity of authorities of all 
levels, over keeping to law in sphere of education and science. 

• Organization of public-state pedagogical teaching of parents, assistance to European integration 
process.  

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Організація діє з 2006 року. Були організовані семінари, конференції, «круглі столи», тренінги з метою 
пропаганди європейських цінностей серед освітян та молоді. 
Особисто брала участь в Міжнародних програмах та проектах: україно- шведська програма «Ольга і 
Олег»; українсько-голландський проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні», де 
виконувала роль фасилітатора. 
Маю власну розроблену  Концепцію створення в обласному центрі (м. Полтава) Центру з інформування 
та пропаганди європейських цінностей серед дорослих та молоді, для втілення якої потрібна фінансова 
підтримка. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

Our organization has worked since the year 2006. 
Seminars, conferences, “round tables”, trainings were organized with purpose of propagation of European 
values among teachers and youth. 
I have taken part in international trainings and projects: Ukrainian-Swedish Program “Olga & Oleg”;  
Ukrainian-Dutch project “Public Platform of educational reforms in Ukraine” where I have played role of the 
facilitator. 
I have developed by me conception of creating in region centre (town of Poltava) the centre of information and 
propagation of European values among adults and youth, which needs financial support. 
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AIESEC Міжнародна студентська організація (локальний комітет Донецьк) 
AIESEC (Local Committee Donetsk) 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Проскурякова Ім‘я  Катерина  

Family Name Proskuriakova First Name Kateryna 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Міжнародна студентська організація AIESEC (Локальний комітет Донецьк) 

Скорочена назва 
організації 

AIESEC 

Адреса:  
вулиця, будинок 

б. Пушкіна, 13, 
другий поверх Місто  

Донецьк 
Область, 
район, індекс 

 
83100 

Телефон +380-62 335 34 93 Факс ---- 

E-mail donetsk@aiesec.net  Веб-сторінка www.aiesec.dn.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  AIESEC (Local Committee Donetsk) 

Acronym  AIESEC 

Address  boulevard Pushkina 
13, 2nd fl. Town Donetsk Region Donetsk 

telephone +380-62 335 34 93 fax - 

E-mail donetsk@aiesec.net Internet www.aiesec.dn.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Реалізація лідерського потенціалу студентів та молодих спеціалістів, зокрема через програми 
міжнародних стажувань. 

Aim of the organisation 

The leadership potential realization of students and young specialists, in particular through international 
internship programs. 

 

Основні завдання організації 

• Позитивний внесок у життя громади – через наших мемберов та безпосередньо через соціальні 
проекти; 

• Розвиток інформаційного оточення; 
• Надання лідерських можливостей. 

Main objectives of the organisation 

• To make positive impact on society –  through our members and directly through social projects; 
• Developing of learning environment; 
• Providing leadership opportunities. 

 

Цільова аудиторія організації 

Молоді спеціалісти та студенти до 28 років з активною життєвою позицією. 

Target group of organisation 

Young graduates and students with active position in life. 
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Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

AIESEC є однією з організацій, що надає можливість отримання досвіду на міжнародному рівні 
(здебільшого на європейському просторі); можна сказати, що часники цих програм стають «послами» 
особливої міжнародної культури та світосприйняття. Також AIESEC - Донецьк співпрацює з  
євроорієнтованими організаціями, зокрема, ЄвроКлубом та Європейським Молодіжним Парламентом 
(до речі, у минулому я також була членом останньої з названих організацій) 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

 
AIESEC is the organization that provides the opportunity of getting experience at international level (mostly in 
European territory); I can say that the participants of these programs become some kind of “ambassadors” of 
very special international culture. Also AIESEC – Donetsk cooperates with other European-oriented 
organizations as EuroClub and European Youth Parliament (by the way, in past I was the member of this 
organization). 
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"Вибір" Вінницька міська громадська організація  
"Choice" Vinnitsa social organisation  
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Корзун Ім‘я  Олена  

Family Name Korzun First Name Olena 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Вінницька міська громадська організація "Вибір" 

Скорочена назва 
організації 

ВМГО "Вибір" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

Ширшова,46,20 Місто м. Вінниця Область, 
район, індекс 

21050 

Телефон  +38-0432-61 83 96 
+38-097-499 25 35 Факс - 

E-mail dymnich@inbox.ru  Веб-сторінка  

Статус організації  міська  обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Vinnitsa social organization “Choice” 

Acronym  VSO “Choice” 

Address  Shirshova 
str.46/20 

Town 
 

Vinnitsa Region   21050 

telephone +38-0432-61 83 96 
+38-097-499 25 35 fax - 

E-mail dymnich@inbox.ru Internet www.aiesec.dn.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Сприяти розвитку громадського руху серед молоді Вінниччини, поширювати інформацію з питань 
євроінтеграції серед студентської та учнівської молоді 

Aim of the organisation 

Contribute to the development of social movement among youth of Vinnitsa region, spread of information 
about integration among students and pupils  

 

Основні завдання організації 

Надання практичних знань щодо створення громадської організації, роботі в команді з однодумцями, 
вміння передати свої ідеї і думки іншим 

Main objectives of the organisation 

Give the practice knowledge how to creation the social organization, how to work in team of adherent, how to 
pass own idea to others 

 

Цільова аудиторія організації 

студентська та учнівські молодь 

Target group of organisation 

students and pupils 
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Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Ініціатори та організатори обласного молодіжного форуму "Молодь та євро інтеграція" у 2007 році 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

Our  organisation initiated and organised  Vinnitsa region forum ‘’Youth and integration” in 2007 
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"Відкрите суспільство" Вінницьке об'єднання обласних громадських організацій  
"Open society" Vinnitsa union of regional public organisations  
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Ходакова  Ім‘я  Світлана  

Family Name Khodakova First Name Svitlana 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Вінницьке об'єднання обласних громадських організацій "Відкрите суспільство” 

Скорочена назва 
організації 

ВООГО "Відкрите суспільство” 

Адреса:  
вулиця, будинок 

Соборна, 29/301 
 Місто, селище Вінниця 

 
Область, 
район, індекс 

Вінницька обл. 
21001 

Телефон  +38-0432-50 90 79 
+38-098-226 55 79 Факс - 

E-mail opensociety.vinnitsa@gmail.com Веб-сторінка www.opensociety.in.ua 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Vinnitsa union of regional public organisations "Open society” 

Acronym  VURPO "Open society" 

Address  Soborna 29/301 Town Vinnitsa Region   Vinnitsa region 

telephone +38-0432-50 90 79 
+38-098-226 55 79 fax - 

E-mail opensociety.vinnitsa@gmail.com Internet www.opensociety.in.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Об єднання обласних громадських організацій „Відкрите суспільство” було створено обласними 
громадськими організаціями, метою яких є консолідація інтелектуальних та матеріальних ресурсів задля 
сприяння розвитку демократії та формування громадянського суспільства в регіоні. 

Aim of the organisation 

The unity of regional public organizations „Opened society” was created regional public organizations the 
purpose of which is consolidation of intellectual and financial resources for the sake of assistance development 
of democracy and forming of civil society in a region. 

 

Основні завдання організації 

розбудова громадянського суспільства, утвердження паритетних стосунків між чоловіками та жінками в 
суспільстві, трансформація свідомості членів громади, покращення механізмів впливу громадськості  на 
процеси вироблення та прийняття рішень 

Main objectives of the organisation 

re-erecting of civil society, claim of parity relations, between men and women in society, transformation of 
consciousness of members of society, improvement of mechanisms of influence of public, is on the processes 
of making and making decision 

 
 
 
 
 



 26

Цільова аудиторія організації 

• громадянське суспільство Вінницького регіону 
• влада 
• бізнес 
• молодь 

Target group of organisation 

• civil society of the Vinnytsya region  
• power 
• business 
• young people 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

В організації з 2007 року працює Євроклуб „Відкрите суспільство”, який інформує своїх членів про 
євроінтеграційні процеси, про цікаві події, які відбуваються у Європі. 
Об'єднання проводить Фестиваль ленд арту „Аплікація духу” (3 роки поспіль), який з 2008 року має 
статус міжнародного, таким чином залучаючи та єднаючи творчих людей з інших країн. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

In organization Euroclub "Opened society”, which informs the members about eurointegration processes, 
works from 2007 year, about interesting events which take place in Europe. At unity artu „Applique of spirit” (3 
years in succession) which from 2008 year has status international conducts Festival of lend, thus attracting 
and uniting creative people from other countries. 
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"Донецький прес-клуб" Донецька обласна громадська організація  
NGO "Donetsk press-club" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Строй Ім‘я  Тетяна  

Family Name Stroy First Name Tetyana 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Донецька обласна громадська організація "Донецький прес-клуб" 

Скорочена назва 
організації 

ДОГО "Донецький прес-клуб" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Овнатаняна, 4 Місто Донецьк Область, 
район, індекс 

83017 

Телефон  +38-062-345 17 95 
+38-062- 343 85 68 Факс +38-062-343 85 68 

E-mail pclub@euromb.com Веб-сторінка http://donetsk.cure.org.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Donetsk Oblast Non-profit Organization “Donetsk press-club” 

Acronym  NGO ‘Donetsk press-club” 

Address  Ovnatanyana 
Street, 4 Town Donetsk Region   83017 

telephone +38-062-345 17 95 
+38-062- 343 85 68 fax +38-062-343 85 68 

E-mail pclub@euromb.com Internet http://donetsk.cure.org.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Об'єднання журналістів, підтримка їх професійної діяльності, сприяння розвитку незалежної преси, 
впровадженню ринкових реформ, побудові відкритого демократичного суспільства в Україні; 
співробітництво з громадськими організаціями з метою вивчення їх досвіду роботи.  

 

Основні завдання організації 

Проведення засідань прес-клубу на актуальні теми сьогодення, прес-конференцій, тренінгів, семінарів, 
громадських слухань, відкритих дебатів. Сприяння стажуванню журналістів, організація виїзних засідань 
та ексклюзивних зустрічей з відомими політиками, депутатами, економістами, проведення соціологічних 
досліджень, моніторингів преси, підготовка та видання прес-бюлетенів.  

 

Цільова аудиторія організації 

Журналісти місцевих ЗМІ 

Target group of organisation 

Journalists from regional mass-media 
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Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Виконували такі проекти: 2002 р. – грант фонду "Каунтерпарт” "Активність на виборах – запорука 
демократичного майбутнього”, 2004 р. - грант Фонду "Євразія” „Організація роботи незалежного 
громадського прес-центру „Поточний момент” у Донецьку”, 2004 р. – грант Посольства США "Фонд 
розвитку ЗМІ” "Продуктивний діалог між ЗМІ та НДО – запорука зміцнення громадянського суспільства”, 
а в 2006 р. – Школа молодого журналіста. Вересень 2005 - березень 2006 рр. – грант Програми 
сприяння парламенту України (UCAN) "Поширення інформації про діяльність парламенту України 
шляхом навчання й акредитації у Верховній Раді регіональних журналістів", проект "Демократизація ЗМІ 
у Східній Україні: методологія журналістських розслідувань, Інтернет-журналістика" програми "Схід-Схід: 
партнерство без кордонів» МФ "Відродження" (травень – листопад 2007 р.), а також "Сприяння ЗМІ у 
незалежному висвітленні передвиборчої кампанії-2007 – шлях до чесних виборів" МФ "Відродження"
(серпень-вересень 2007 р.). 
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Донецький молодіжний дебатний центр 
Donetsk Youth Debate Centre 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Собченко Ім‘я  Ольга  

Family Name Sobchenko First Name Olga 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Донецький молодіжний дебатний центр 

Адреса:  
вулиця, будинок 

пр. Ілліча, 79/31 Місто м. Донецьк Область, 
район, індекс 

Донецька обл., 
83003 

Телефон  +38 062 385-98-39 
+38-062-345-77-90 Факс +38 062 385-98-39 

 

E-mail debate@cent.dn.ua  Веб-сторінка www.cent.dn.ua  

Статус організації міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Donetsk Youth Debate Centre 

Address  prospect Illicha, 
79/31 Town Donetsk Region  Donetsk  

telephone +38 062 385-98-39 
+38-062-345-77-90 fax +38 062 385-98-39 

 

E-mail debate@cent.dn.ua  Internet www.cent.dn.ua  

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Сприяння становленню громадянського суспільства, шляхом розробки та реалізації освітніх та 
соціальних проектів і програм 

Aim of the organisation 

Our Mission is to promote the development of civil society by means of designing and implementation of 
educational and social projects and programmes. 

 

Основні завдання організації 

• Розвиток громадських ініціатив 
• Формування і розвиток знань і практичних навичок 
• Захист прав та представлення інтересів дітей та молоді  
• Сприяння інтеграції України в світову спільноту 

Main objectives of the organisation 
• Development of Civil Initiative 
• Personal Development 
• Human Rights education 
• International Integration 

 

Цільова аудиторія організації 

• Молоді люди  
• Вчителі 
• Журналісти 
• Працівники органів місцевого самоврядування та органів влади 

Target group of organisation 
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• Young people 
• Teachers 
• Journalists 
• Representatives of Public authorities 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

У 2004 році Дебатний центр та його польський партнер (Інститут публічної інформації) реалізували 
проект "Роль місцевої влади у процесі європейської інтеграції. Польській досвід”, що фінансувався 
Польсько-Американсько-Українською Ініціативою про Співпрацю (PAUCI). Діяльність проекту було 
спрямовано на ознайомлення з європейськими стандартами у соціальній, громадській та молодіжній 
політиці   на прикладі польського досвіду. Головна увага була приділена ролі місцевої влади у процесі 
досягнення Копенгагських  критеріїв, а також вивчення стандартів ЄС у тих сферах, в яких працюють 
учасники проекту з метою вивчення досвіду польських колег відповідно до вимог Європейського Союзу. 
 
У 2005 – 2006 роках організацією реалізовано проект “Стандарти Європейського Союзу в сфері 
соціальної, молодіжної та громадської політики та роль органів державної влади в процесі їх 
досягнення”. Проект було спрямовано на підвищення кваліфікації державних службовців двох областей 
Східної України (Донецької та Сумської) з питань європейської інтеграції у тих сферах, в яких вони 
працюють шляхом проведення трьох триденних тренінгових курсів, які базувалися на практичному 
досвіді роботи колег з країн нових членів ЄС по трьом напрямкам: соціальна, молодіжна та громадська 
політика Європейського Союзу. В результаті реалізації проекту розроблено та опробовано три 
тренінгові курси щодо перспектив та шляхів впровадження елементів соціальної, молодіжної та 
громадської політик Європейського Союзу. Тренінгові курси видано у вигляді методичних посібників та 
наразі поширюються серед Центрів підвищення кваліфікації державних службовців, вищих навчальних 
закладів, Центрів європейської інформації та громадських організацій.  
 
В 2007 році реалізовано проект "Публічна політика на місцевому рівні в АР Крим: запровадження 
європейських стандартів” спрямовано на підвищення кваліфікації державних службовців АР Крим з 
питань європейської інтеграції у сфері публічної політики, що базуватиметься на практичному досвіді 
роботи колег з країн нових членів ЄС. Цільову групу проекту становили голови міських виконавчих 
комітетів та міських рад, їх заступники, депутати міських та районних рад, посадові особи з 
райдержадміністрацій, представники органів місцевого самоврядування, ЗМІ, громадських організацій, 
центрів підвищення кваліфікації держслужбовців. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

In 2004 the applicant and its Polish Partner (Institute of Public Information) implemented the project “The role 
of local authorities in the process of European integration. Polish experience” funded by Polish-American-
Ukrainian Cooperation Initiative (PAUCI). The Project activities were directed on introduction of European 
standards in social, public and youth polices through examining the experiences of Poland. The main attention 
was paid to the role of local authorities in the process of fulfilling Copenhagen criteria, as well as examining 
standards of the EU in the spheres of participants' specialization, to learn the experience of Polish colleagues 
from the point of compliance the requirements of the European Union. 
 
In 2005-2006 the organization implemented the project “Standards of European Union in the fields of social, 
youth and public policies and the role of state officials in the process of their meeting”. Project was aimed on 
rising the level of qualification of state officials from two regions of Eastern Ukraine (Donetsk and Sumy) on the 
issues of the European integration in the areas of their work by conducting of three three-days training courses 
based on the experiences of the colleagues from the new EU Member states. Training courses were devoted 
to social, youth and public policies og the EU. Three training kits were published and disseminated among 
State Centres for advanced training of state officials and local authorities, higher educational establishments, 
Centres of European information and NGOs. 
 
In 2007 Donetsk Youth Debate Centre implemented the project "Public policy on local level in Crimea: 
European standards implementation". The project was aimed on rising the level of qualification of state 
officials, representatives of local authorities, journalists and NGO practitioners from the Crimea on the issues 
of the European integration, particularly in the area of public policy by conducting of three three-days training 
course based on the experiences of the colleagues from the new EU Member states. After the training course 
two study visits to Lithuania and Poland were organised for 20 participants of the training course. 
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"Дипкорпус"  Ліга політологів-міжнародників  
"Dipcorpus" IR - political scientists' league  
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Іванців Ім‘я  Олена  

Family Name Ivantsiv First Name Olena 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Ліга політологів-міжнародників "Дипкорпус" 

Скорочена назва 
організації 

"Дипкорпус" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

пр. Будівельників, 
129, к. 204 Місто м. Маріуполь Область, 

район, індекс 
Донецька обл. 
87556 

Телефон  +38-0629-52-99-47 Факс +38-0629-53 22 51 

E-mail dipcorpus-mdgu@ukr.net Веб-сторінка www.dipcorpus.at.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  IR - political scientists league “Dipcorpus” 

Acronym  “Dipcorpus” 

Address  pr. Budivelnykiv 
129/204 Town Mariupol Region   Donetska obl. 

87556 

telephone +38-0629-52-99-47 fax +38-0629-53 22 51 

E-mail dipcorpus-mdgu@ukr.net Internet www.dipcorpus.at.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Розвиток теорії і практики міжнародних відносин, сприяння професійному становленню спеціалістів у 
сфері міжнародних відносин. 

Aim of the organisation 

Development of theory and practices of international relations, assistance in professional formation of 
specialists in the field of international relations. 

 

Основні завдання організації 

• підтримка студентських ініціатив та сприяння розкриттю талантів в галузях політичного та 
дипломатичного мистецтва; 

• сприяння розвитку політичної свідомості широких кіл громадськості;  
• розвиток студентських знань та вмінь у сферах суміжних з міжнародними відносинами; 
• формування  активної патріотичної життєвої позиції серед молоді; 
• навчання лідерів, які своєю діяльністю забезпечать розвиток України та позитивний імідж на 

міжнародній арені. 

Мain objectives of the organisation 

• improvement of professional skills of students; 
• support of students’ initiatives and assistance in development of their talents in the spheres of political and 

diplomatic art; 
• assistance in political consciousness development of our society; 
• forming of active patriotic position of students of the department of International Relations 
• creating and educating Leaders which through their activities will secure a stable development of the 

Ukrainian foreign policy. 
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Цільова аудиторія організації 

Студенти, молоді спеціалісти та всі, хто цікавиться міжнародними відносинами ти зовнішньою політикою 
України та інших держав. 

Target group of organisation 

Students, young specialists, people interested in international relations and foreign policy of Ukraine and other 
countries. 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

У складі Ліги діє Департамент Європейської інтеграції, який координує проекти по інформуванню 
населення з питань діяльності Європейського союзу, співпраці України та ЄС. Департамент ініціює 
проведення різноманітних круглих столів, семінарів, диспутів, рольових ігор, тематика яких 
присвячена історії, сучасному стану та майбутньому ЄС, проблемним питанням у функціонуванні ЄС, а 
також євроінтеграційній політиці України. Департамент Європейської інтеграції  також проводить 
науково-дослідну роботу у сфері відносин України та ЄС, сприяє розповсюдженню об’єктивних знань 
про взаємодію України з європейськими інституціями. 

У вересні 2007р. “ДИПКОРПУС” успішно реалізував проект “Міст до Європейського Союзу”. Програма 
проекту передбачала екскурсію по робочим приміщенням Представництва ЄК, а також круглий стіл з 
провідними спеціалістами з питань історії, сучасного стану та перспектив функціонування 
Представництва, а також політичних, економічних аспектів співпраці в рамках відносин Україна-ЄС, 
Білорусь-ЄС. Проект відбувся за підтримки Представництва ЄК в Україні. 

. Щорічно Ліга “ДИПКОРПУС” готує низку заходів до Днів Європи в Україні, що разом складають 
справжній Єврофестиваль в Маріуполі: конкурси, олімпіади, диспути, концерти, зустрічі з 
дипломатами країн-членів Європейського Союзу, облаштування Євромістечка. 

. Перелік заходів до Днів Європи, які були проведені у 2008р.: 

• 13 – 22 травня – Євроолімпіада для школярів; 
• 19 травня – Міський молодіжний турнір з "ЄвроБрейн-Рингу"; 
• 13 – 24 травня – Всеукраїнський конкурс "V Відкрита весняна сесія з міжнародних відносин 

та європейських студій ім. Й. Каподістрії"; 
• 24 травня  –   зустріч Секретаріату Ліги з  Надзвичайним і Повноваженим послом Республіки 

Польща в Україні Яцеком Ключковскі; публічна лекція для молоді міста за участі посла, 
обговорення досвіду Польщі у євроінтеграційних процесах, можливих шляхів співпраці України та 
Польщі у цій сфері.    

• 24 травня – Єромістечко, святкування Дня Європи в центрі міста: вікторина на знання фактів про 
ЄС, конкурс дитячого малюнку, змагання на знання визначних пам'яток країн-членів ЄС, лідерів 
країн-член ЄС, тематичний боді-арт, турнір з Євроболу, квест "Збери Європу". На святкування 
завітали Надзвичайний і Повноважений посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковскі, 
Генеральний консул Грецької республіки в Маріуполі Франгіскос Костелленос, Почесний 
Президент Ліги політологів-міжнародників Костянтин Васильович Балабанова, а також 
представники місцевої влади. Вони привітали маріупольців з Днем Європи та висловили підтримку 
щодо проведення таких заходів наступного року.  

  

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

In the structure of League there is the Department of European integration, which co-ordinates projects on informing 
people on the issues of work of European Union, cooperation between Ukraine and EU. Members of this department 
organizes different round-table discussion, seminars, disputes, role-plays, devoted to the history, modern state and 
prospects of EU, eurointegrational policy of Ukraine. The department of European integration also co-ordinates  
research work in the field of EU - Ukraine relations, contributes to the spread of unbiased information about 
cooperation between Ukraine and European authorities. 
 
In September 2007 “DSPCORPUS” successfully organized the project “Bridge to EU”. The program of this project 
included an excursion in the working rooms of The European Commission's Delegation in Ukraine and round-table 
discussion with leading specialists in the fields of history, modern state and prospects of functioning of The European 
Commission's Delegation. We also discussed problems of political and economic Ukraine-EU and Belarus-EU 
cooperation. The project was organized with the help of The European Commission's Delegation in Ukraine. 
Every year League “DIPCORPUS” organizes a list of events devoted to celebration of Days of Europe in 
Ukraine, that together make a real Eurofestival in Mariupol: competitions, olympiads, disputes, concerts, 
meetings with European diplomats, arrangement of Eurocity.
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I propose you a list of events which were organized in 2008: 
 

• 13 – 22 May – Euroolympiad for pupils; 
• 19 May - City youth tournament in "Eurobrain ring"; 
• 13 – 24 May - the All-Ukrainian competition "The Vth J.Capodistrija Spring session in international relations and 

European studies"; 
• 4 May -  meeting of League’s Secretariat with the extraordinary and plenipotentiary ambassador of Poland in 

Ukraine; a public lecture is for young people, discussion about Polish experience in eurointegrational processes 
and the ways of cooperation between Ukraine and Poland in this field.  

• 24May – Eurocity, celebration of Day of Europe in the center of the city: a quiz is on knowledge of facts about 
EU, picture competition for children, competition on knowledge of prominent sights of EU member countries, 
leaders of EU member countries, thematic body-art, tournament Euroball, quest "Create Europe!". 
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Євроклуб "Європейські Леви" Громадська неприбуткова молодіжна організація  
"European Lions" School euroclub 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Юрченко Ім‘я  Алла  

Family Name Yurchenko First Name Alla 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська неприбуткова молодіжна організація Євроклуб «Європейські Леви» 

Скорочена назва 
організації 

Євроклуб 

Адреса:  
вулиця, будинок 

Наукова, 90 Місто Львів Область, 
район, індекс 

 

Телефон  +38-0322-638363 
+38-0322-639000 Факс - 

E-mail School46@ua.fm  Веб-сторінка - 

Статус організації  міська  обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  School euroclub “European Lions” 

Address  90,Naukova str. Town Lviv Region    

telephone +38-0322-638363 
+38-0322-639000 fax  

E-mail School46@ua.fm Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Розширення знань про Європу та Європейський союз, виховання молоді у дусі спільних європейських 
цінностей, встановлення партнерських дружніх стосунків з європейськими молодіжними неурядовими 
організаціями. 

Aim of the organisation 
To get and share information about Europe and European Union, to take part in different international and 
Ukrainian youth events, to make friends with European youth non-government organizations. 

 

Основні завдання організації 

Вчити молодих людей толерантності, розуміти свою причетність до європейських народів, не забуваючи 
при цьому свої національні історичні і духовні цінності, через зустрічі і спілкування з ровесниками з 
інших європейських країн показати, що ми гідні кращого життя і мусимо це робити вже сьогодні,  
використовуючи  досвід країн Європи. 

Мain objectives of the organisation 
We try to teach young people to be tolerant, make them understand that they are a part of Europe, meanwhile 
they should not forget their national, historical and spiritual values. Also while meeting and communicating 
with young people of the same age from European countries we try to show that we worth a better life and 
we must do our best to have it today, using European experience. 

 

Цільова аудиторія організації 

Учні старших класів( 8 – 11 кл.), батьки, вчителі і всі, хто цікавиться і підтримує курс країни на Євро 
інтеграцію. 
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Target group of organisation 
Pupils of senior school (8th – 11th forms), parents, teachers and everybody who is interested and support 
the idea of integration of Ukraine into European Union. 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 
Ми є учасниками міжнародного проекту «Серце без кордонів», який почався в м. Любартів, Польща в 
Ліцеї Петра Фірлея під патронатом міністерства культури Польщі в жовтні 2006 р. Приймали участь
Молоді люди віком 16-18 років з Польщі, України, Угорщини. В жовтні 2007 р. наш Євроклуб приймав
Учнів з цього ліцею у Львові, в наступному році чекаємо друзів з Угорщини. Мета програми – інтеграція
Молоді до європейської спільноти (історія, культура, соціальна сфера). Проводили різноманітні 
інтерактивні заходи – презентації команд, мовно-інтеграційні майстерні, волонтерські заходи –
відвідували дитячі будинки, проводили екскурсії. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 
We are the participants of the international project “Heart Without Frontiers”, which began in Lubartov, Poland 
In Lyceum named after Piotr Firley.It was granted by the Ministry of Culture of Poland and took place in 
October 2006. Young people aged 16-18 from Poland, Ukraine and Hungary participate in t his project. In
October 2007 our Euroclub invited a group of young people from Lubartov, next year we are waiting for guests 
from Hungary. The aim of the project is integration of young people to European Union (history, culture, social 
activities). We spent various interactive presentations, language workshops, volunteer activities attended 
houses for children who have no parents, organized excursions. 
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Громадська організація „Європейський вибір” 
"European choice" NGO 
 

Учасниця/учасник 

Прізвище Животовський Ім‘я  Олег  

Family Name Zhyvotovsky First Name Oleg 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація „Європейський вибір” 

Адреса:  
вулиця, будинок 

Квартал 101 
Буд. 10-а Місто, селище Кременчук Область, 

район, індекс 
Полтавська 
69301 

Телефон  +38-0536-74-67-47 факс  +38-0536-74-67-47 

E-mail Eurochoice_tv@vizit-net.com  Веб-сторінка  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  NGO  EUROPIEN CHOICE 

Address  Kvartal 101, 
house 10-a Town Kremenchuk Region and zip 

code  
Poltavska 
69301 

telephone +38-0536-74-67-47 fax +38-0536-74-67-47 

E-mail Eurochoice_tv@vizit-net.com  Internet  

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Сприяти реалізації Європейського курсу України, шляхом  проведення   інформаційно просвітницьких  
заходів  в регіонах України. 

Aim of the organisation 

- 

Основні завдання організації 

1.Здійснювати  моніторинг   виконання  заходів про європейського напрямку органами самоврядування 
2 Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з питань євроінтеграції  
3 Проводити Круглі столи, тренінги , просвітницькі заходи з метою популяризації евростандартів. 
4. Створювати телепрограми  з європейської тематики. 

Мain objectives of the organisation 

- 
 

Цільова аудиторія організації 

1.Міські  громади міст до 300тис мешканців – обласних центрів  від 15 -40років 
2.Мешканці районних центрів області від 15 до 40років 

Target group of organisation 

- 
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Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Діючі Проекти: Підготовка „Національної доповіді  про стан свободи слова, медіа та доступу до 
інформації в Україні”(2007) , антикорупційні моніторингові та  інформаційно-просвітницькі проекти в 
межах Всеукраїнського проекту  сприяння протидії корупції  „Гідна Україна”(2007-2008), аналітичний 
проект „Розвиток відповідальної та ефективної демократії: роль громадянського суспільства” в 
партнерстві з ГО „Фондом „Європа 21”(2006-2007),  освітній проект „Молодь та медіа” (2007) 
 
НГО «Європейський вибір» - неурядова, неприбуткова, позапартійна дослідницька організація, 
заснована  у березні 2003року  з метою надання дослідницького та інформаційно-просвітницького 
сприяння процесам інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО,  формуванню в регіональних 
громадах  стандартів європейської демократії. Засновники організації - українські  регіональні 
громадські діячі та вчені, які мають  досвід розробки і реалізації проектів, керівництва дослідницькою 
роботою та інформаційно – просвітницькою діяльністю, медіа освіти   молодіжних   організацій з 
інформаційно-комунікативних, правових питань, питань євро та євроатлантичної інтеграції, гендерних 
проблем, проблем протидії корупції  та проблем місцевої політики. 
 
Вважаючи інтеграцію до європейських і євро-атлантичних структур першочерговим 
внутрішньополітичним питанням для України, НГО «Європейський вибір» зосереджує свої зусилля на 
проведенні  моніторингу політичних процесів та інформаційно-просвітницьких заходів в сфері місцевої 
політики, регіональних ЗМІ , спрямованих на розвиток  громадянського суспільства, антикорупційної 
діяльності в Україні  організуючі тренінги, семінари, круглі столи, створюючи інформаційні ресурси та 
беручи участь у розробці і реалізації спільних українських і міжнародних проектів у галузі європейської 
інтеграції в місцевій політиці ,інформаційній сфері, сфері  медіа освіти та  активізації молоді щодо до 
участі в публічних політичних та громадських акціях. 
 
НГО «Європейський вибір» вважає безумовним пріоритетом поширення в Україні інформації про ЄС 
та питання європейської інтеграції та залучення громадянського суспільства , і в першу чергу молоді, до 
обговорення цих питань.  Сприяє розвитку творчих  здібностей молоді в  сфері  медіа просвіти, аудіо –
візуального спостереження, телевізійної творчості. 
 
 НГО «Європейський вибір» прагне активної і відкритої взаємодії з регіональними та  місцевими 
органами влади, сприяючи виробленню ефективної інтеграційної політики на  регіональному  і 
місцевому рівнях і створюючи у суспільстві попит на інформацію та участь регіональних громад у 
реалізації загальнонаціональної  програми європейської інтеграції  в регіоні.  

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

 
- 
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"Європейський діалог" Громадська організація 
"European Dialogue" NGO 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Чушак Ім‘я  Христина  

Family Name Chushak First Name Khrystyna 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація "Європейський діалог" 

Скорочена назва 
організації 

Європейський діалог 

Адреса:  
вулиця, будинок 

просп. Чорновола, 4, 
кімната 1, 2-й поверх Місто Львів Область, 

район, індекс 
Львівська; 
79019 

Телефон  +38-032-297 18 57 Факс +38-032-297 17 94 

E-mail dialog@dialog.lviv.ua  Веб-сторінка http://www.dialog.lviv.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  NGO “European Dialogue” 

Acronym  European Dialogue; ED 

Address  prospect Chornovola 4, 
office 1 Town Lviv  Region   Lviv Region 

79019 

telephone +38-032-297 18 57 fax +38-032-297 17 94 

E-mail dialog@dialog.lviv.ua Internet http://www.dialog.lviv.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Ідея створення організації „Європейський діалог” виникла в 1997 році. Вона ґрунтувалася на 
необхідності підтримки ініціатив, які направлені на зближення людей, суспільств і держав Європи, 
зміцнення толерантності і кращого розуміння процесів європейської інтеграції, встановленню 
партнерських відносин між молодіжними організаціями як всередині України, так і за її межами. За сім 
років свого існування організація пройшла кілька етапів свого розвитку. З самого початку надаючи 
важливого значення польсько-українському співробітництву, ми перейняли інноваційний польський 
досвід у громадянській освіті, налагодженні партнерства та управління міжнародними проектами і за 
останній рік стали своєрідним ресурсним центром для розвитку громадських ініціатив на локальному 
рівні. Пройшовши шлях розвитку від реципієнта інноваційних програм до рівня організації, яка сама 
напрацьовує і впроваджує освітні, партнерські і моніторингові програми, адаптувавши досвід, отриманий 
у співпраці з закордонними організаціями та розширивши мережу українських партнерів, ми вийшли на 
нове розуміння своєї місії, яку ми бачимо як розвиток міжкультурного діалогу та мереж налагодження 
міжнародного співробітництва задля активізації місцевих громад 

Aim of the organisation 

NGO “European Dialogue” was founded in 1998. In the course of 10 years of our activities we went through 
several stages in our development. We started as receivers of innovation programs and now we produce 
innovations ourselves and implement them with the help of local, foreign and international organizations. In the 
last several years we became a sort of resource center supporting development of citizens’ initiatives on the 
local level. From the very beginning we have been paying significant attention to European experience and its 
implementation in Ukraine with the special focus on introducing European standards in the work of Ukrainian 
institutions in the fields of ecology, education, local self-government, community development, social work and 
recently also energy saving. Being pro-European oriented and supporting European integration of our country 
we have come to the new understanding of our mission, which we see now as implementing European 
standards in different spheres of social and public life, exchange of experience and cooperation on 
international, national, regional and local levels for the sake of realization of Ukraine's European choice. 
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Основні завдання організації 

Завдання Європейського діалогу зосереджено навколо: 
• європейської інтеграції 
• мереженої співпраці та налагодження транскордонного діалогу 
• розвиток ініціатив місцевого самоврядування 
• охорона довкілля та енергозбереження 
• нові освітні методи та молодіжні обміни 
• між культурний діалог та збереження культурної та історичної спадщини 

Мain objectives of the organisation 

Organization's activities centre around: 
• European integration;  
• Network cooperation and organization of cross-border dialogue; 
• Development of local self-government and local initiatives; 
• Environmental protection and energy saving; 
• New educational technologies and youth exchanges; 
• Intercultural dialogue and preservation of cultural and historical heritage. 

 

Цільова аудиторія організації 

освітяни (в тім – люди, що працюють у позашкільних навальних закладах; займаються неформальною 
освітою; переважно – з малих місцевостей) 
молодь 
журналісти 
місцеве самоврядування 

Target group of organisation 

People working with youth (in official educational institutions – schools, and in other educational yout 
institutions or informally; mostly from rural areas and towns) 
Youth 
Journalists 
Representatives of local self-government bodies 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Європейський діалог реалізував з1 липня 2005 року до 31 грудня 2006 року проект "Лідери 
європейської освіти", який передбачав підготовку мультиплікаторів з європейської освіти, а також 
заснування та підтримку діяльності євроклубів у шкільних навчальних закладах малих місцевостей 
західного регіону України. У рамках програми було підготовлено 12 тренерів. Зараз до запуску готується 
продовження проекту – "Фабрика чемпіонів", яке охоплює територію всієї України. У 2005 році ми 
також впровадили три етапи програми співробітництва з громадськими організаціями Луганської 
області, спрямовану на поширення досвіду міжнародного співробітництва в сфері освіти та молодіжної 
політики, впровадження програм неформальної освіти та інформування про можливості програми 
Європейського Союзу “Молодь”. У 2007 році завершилася реалізація тренінгового проекту 
“Європейські молодіжні проекти” (тижневий семінар для людей, що працюють з молоддю, по 
написанню проектів до програми "Молодь в дії") . 

 
Компонент європейської інтеграції також втілюється нами у програмному напрямку розвитку місцевого 
самоврядування та локальних ініціатив, стержнем якого є співпраця з польськими партнерами та 
організація навчальних поїздок для різних професійних груп у Польщу, де вони знайомляться зі 
змінами, які наступили у їхній галузі, після вступу Польщі в ЄС. Пріоритетними тут є такі галузі як 
система місцевого самоврядування (найбільш успішним тут є втілюваний шість років поспіль проект 
"Школи місцевого самоврядування"), освіта і суспільна профілактика, реформування системи 
управління комунальним майном, реформа сільського господарства, системи соціальної опіки тощо. 
 
Значна частина програм обміну, українським партнером яких виступає ГО “Європейський діалог” є 
довготермінові міжнародні тренінгові програми, семінари та рольові ігри із сфери європейської освіти. 
 
Наша організація, працюючи по напрямку впровадження програм європейської/неформальної освіти 
виступає партнером ініціатив по молодіжних обмінах, програмній підтримці та розвитку Європейської 
волонтерської служби по програмі Європейської комісії “Молодь” та тристоронніх проектах Польсько-
німецької співпраці молоді. Ще до початку заснування у програмі “Молодь” Ресурсного центру співпраці 
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з країнами Східної Європи та Кавказу наша організація розповсюджувала інформацію по співпраці з 
третіми країнами по програмі “Молодь”, а з квітня минулого року двоє членів “Європейського діалогу” 
вже безпосередньо співпрацюють з SALTO-YOUTH EECA RC по розповсюдженню інформації по 
програмі та допомозі в організації навчальних і тренінгових ініціатив, з початку 2006 року членкиня 
організації є інформаційним представником Програми “Молодь” (тепер – "Молодь в діїі") в Україні.  

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

European Dialogue had realized project “Leaders of European Education” (July 1, 2005 – December 31, 
2006) aimed at 1) preparing multipliers capable of providing knowledge on the EU in the interactive form; 2) 
founding or enhancing existing school Euroclubs in rural areas and towns of Western and partly Central 
Ukraine. 12 trainers were prepared in the course of this project. Now we are launching project-continuation 
aimed to cover whole Ukraine (“Manufacturing Champions”). In 2005 we implemented three stages of 
cooperation with NGOs from Luhansk Region. We disseminated experience of international youth 
cooperation, nonformal education and informed about EU program “Youth”. In 2007 project “European Youth 
Projects” was carried out (week seminar for youth workers aimed at teaching them how to write projects for 
“Youth in Action” program).  
 
Components of European Integration are implemented by us in different initiatives aimed at development of 
local communities and local self-government. These activities center around implementation of relevant Polish 
experience (especially that connected with the EU accession) and study trips to Poland, establishing 
cooperation with Polish partners. Priority topics of these activities are: local self-government reform (the most 
successful project is “School for Local Self-Government Bodies Representatives carried out for 6 years in 
cooperation with our Polish partner), education, societal diseases prevention, reform of system of municipal 
property management, agricultural reform, system of social care and others.  
 
European Dialogue is also partner in many exchanges, long lasting international training programs, seminars 
and role games in the field of European education. 
 
Our organization is working with the implementation of programs of European/nonformal education, is a 
partner of youth exchange projects, develops and supports EVS and voluntary service in trilateral projects of 
Polish-German Youth cooperation projects. Our organization disseminated information on “Youth” program 
before Resource Center for Cooperation with Eastern Europe and Caucasus was officially established. Now 
one of our members is official representative of formerly “Youth”, now “Youth in Action” program in Ukraine.  
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Європейський клуб Кременчуцького державного політехнічного університету 
імені Михайла Остроградського 
European Club of  Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi State Polytechnic 
University 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Овчаренко Ім‘я  Олег  

Family Name Ovcharenko First Name Oleh 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Європейський клуб Кременчуцького державного політехнічного університету імені 
Михайла Остроградського 

Скорочена назва 
організації 

Євроклуб КДПУ імені М. Остроградського 

Адреса:  
вулиця, будинок 

 
Першотравнева, 20 Місто  

Кременчук 
Область, 
район, індекс 

Полтавська 
39600 

Телефон  
+380536622051 
+380672768826 

Факс +380536636000 

E-mail EU-klud@i.ua  Веб-сторінка  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  European Club of  Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi State Polytechnic University 

Acronym  Euroclub of KSPU 

Address  20,Pershotravnev str. Town Kremenchuk Region Poltava 
39600 

telephone +38-053-6622051 
+38-067-2768826 

fax +380536636000 

E-mail EU-klud@i.ua Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 
• Формування почуття європейської єдності та загальноєвропейських демократичних цінностей 

через поширення знань про Європу серед молоді; 
• Знайомство з життям людей в інших країнах, їх культурою та мовою, обмін досвідом; 
• Поширення інформації про інтеграційні процеси в Європі, про засади та функціонування 

Європейського Союзу, міжнародних та міждержавних організацій; 
• Налагодження контактів з іншими євроклубами в Україні та за кордоном; 
• Виховання молодих лідерів, формування молодої еліти; 
• Формування активної громадянської позиції молоді 

Aim of the organisation 
• Forming the sense of European unity and European democratic values through distribution among 

young people knowledge about Europe ; 
• acquaintance with the life of people in other countries, with their culture and language, experience 

exchange; 
• information distribution about integration processes in Europe,  principles and functioning of European 

Union, international and intergovernmental organizations; 
• Adjusting of contacts with other Euroclubs in Ukraine and abroad; 
• Education of young leaders, forming of young elite; 
• Forming of active civil position of young people 
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Основні завдання організації 
• розвиток співпраці між молодими європейцями; 
• знайомство молоді з процесами розширення Євросоюзу; 
• сприяння розширенню культурних, наукових та інших зв’язків між Україною і країнами 

Європейського Союзу,  
• поширення інформації та участь у освітніх та молодіжних програмах ЄС; 
• проведення волонтерських та освітніх заходів у місті і регіоні, розширення доступу молоді до 

вивчення іноземних мов, молодіжні обміни,  
• проведення круглих столів, дискусій, конференцій та програм, культурних та освітніх заходів, 

іншої діяльності, спрямованої на підвищення інтелектуального рівня молоді; 
• формування європейської свідомості та популяризація європейських цінностей серед молоді;  
• сприяння розумінню європейської взаємозалежності та потреб міжнародної співпраці;  
• поширення інформації про Україну, її історію, культуру та досягнення (за кордоном); 
• розробка і втілення молодіжних проектів, спрямованих на поглиблення і розширення відносин з 

ЄС, іншими міжнародними організаціями 
Мain objectives of the organisation 

• development of collaboration between young Europeans; 
• acquaintance of youth with the processes of European Union expansion; 
• assistance to expansion of cultural, scientific and other relations between Ukraine and countries of 

European Union 
• information distribution and participating in the educational and youth programs EU; 
• conduct  of volunteer and educational events in town and region, expansion of young people access to 

foreign languages studying, youth exchanges 
• conduct of circular tables, discussions, conferences and programs, cultural and educational events, 

other activities, aimed to the development  of young people intellectual level; 
• forming of European consciousness and popularization of  European values among young people; 
• assistance to understanding of European interdependence and necessities of international cooperation;
• information distribution about Ukraine, its history, culture and achievement (abroad); 
• development and embodiment of youth projects, aimed to deepening and expansion of relations with 

EU, other international organizations 
 

Цільова аудиторія організації 

Студенти, учнівська молодь, викладачі, вчителі,  (опосередковано батьки, сусіди, друзі, колеги по 
роботі) 

Target group of organisation 

Students, pupils, lecturers, teachers  (inter alia parents, neighbors, friends, colleagues on work) 
 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Семінар у Кременчуці “Євроінформування має майбутнє” для представників Центрів європейської
інформації та інших організацій, що займаються підвищенням обізнаності населення з питань
європейської інтеграції України в рамках проекту “Україна на шляху до ЄС” (31.10.2007 Фонд ім.
Стефана Баторія) 
21-22 березня 2008 року спільно з Сумським центром європейської інформації тренінг-семінар 
“Європейський союз: основи об’єднання, інституції, розширення” та рольова гру "Формування 
майбутнього Європи" для студентів та старшокласників шкіл Кременчука. 
17 – 18 травня 2008 року спільно з Сумським центром європейської інформації, за підтримки 
Міжнародного Фонду Конрада Аденауера тренінг-семінар «Система європейської безпеки і оборони:
перспективи України», та рольова гра «Європа в кризі» для 40 старшокласників і студентів з
Європейських клубів Кременчука та Шостки. 
Дні Європи у Кременчуці 2008 р. 

 
Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Seminar in Kremenchuk of “Euroinforming has the future” for the representatives of Centres of European 
information and other organizations which are engaged in the development  of knowledge of population 
concerning  European integration of Ukraine within the framework of project “Ukraine on  way to EU” (a 
31.10.2007 Fund is the name of Stephen Batory) 
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March  21-22, 2008 jointly with the Sumy centre of European information training-seminar the “European 
union: bases of association, institution, expansions” and role - game  "Forming future of Europe" for students 
and senior pupils of  Kremenchuk schools. 
May 17 – 18, 2008 jointly with the Sumy centre of European information, at support of International Conrad
Adenauer Foundation training-seminar "System of European safety and defence: prospects of Ukraine", and 
role – game "Europe in a crisis" for 40 senior pupils and students from the European clubs of Kremenchuk 
and Shostka. 
Days of Europe in Kremenchuk in 2008 
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"Євроклуб" Донецька обласна молодіжна організація  
"Euroclub" Donetsk Regional Youth Organization  
 
Учасниця/учасник 

Прізвище  Штукарін Ім‘я  Сергій 

Family Name Shtukarin First Name Sergiy 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Донецька обласна молодіжна організація "Євроклуб" 

Скорочена назва 
організації 

ДОМО "Євроклуб" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Університетська 
буд. 24, офіс 48 Місто Донецьк Область, 

район, індекс 
Донецька, 
83055 

Телефон   
+38-062-304 40 97  Факс +38-062-304 40 97 

E-mail doneuroclub@gmail.com  Веб-сторінка www.europa.dn.ua  
(under reconstruction) 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Donetsk Regional Youth Organization "Euroclub" 

Acronym  DRYO "Euroclub" 

Address  Universitetska 
Str., 24, office 48 Town Donetsk 83055 Region   Donetsk region, 

Ukraine 

telephone +38-062-304 40 97 fax +38-062-304 40 97 

E-mail doneuroclub@gmail.com Internet www.europa.dn.ua  
(under reconstruction) 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Сприяння реалізації європейського вибору для молоді Донеччини 

Aim of the organisation 
Contributing to the realization of the European choice for the Donetsk youth 

 

Основні завдання організації 

• просвітницька діяльність серед молоді та громади в цілому щодо євроінтеграції, Європейського 
Союзу, відносинам Україна-ЄС  

• інформування молоді про можливості навчання, стажування, участі в конференціях, інших заходах 
• навчання основам знань про Європейський Союз, євроінтеграцію, навичкам між культурного 

спілкування 
• залучення молоді до формування та реалізації державної політики у сфері молоді та європейської 

інтеграції  
• сприяння участі місцевої молоді в міжнародних програмах та проектах, зокрема, програмі ЄС 

"Молодь в Дії"  
• розвиток мережі європейських молодіжних клубів при навчальних закладах Донецької області 
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Мain objectives of the organisation 
• enlightening activity among youth and the community as a whole, about European integration, European 

Union and the EU-Ukrainian relations  
• informing youth about the study, internship opportunities, international conferences and other events  
• teaching the basics about European Union, European integration, skills of intercultural communication  
• involving youth to the formulation and realization of state policy in the sphere of youth and European 

integration  
• contributing to the participation of local youth in international programs and projects, in particular, the EU 

program "Youth in Action"  
• development of the youth European clubs network at the educational institutions of the Donetsk region  

 

Цільова аудиторія організації 

Молодь – шкільна, студентська, працююча, суспільно- та політично-активна 

Державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування  

Широка громадськість 

Target group of organisation 
Youth – school, university, or employed – socially and politically active 

Civil servants, local self-government officials 

Wider public 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 
Організація має багаторічний досвід реалізації проектів у сфері європейської інтеграції, проведення 
масштабних наукових та публічних заходів, Днів Європи, рольових ігор з євроінтеграції, участі в 
громадському моніторингу, розробці обласних програмних документів щодо молоді (зокрема, у 
відношенні до європейського вибору), а також загальнодержавних документів у сфері євроінтеграції, 
європейського вибору (у рамках експертних груп та при винесенні на громадське обговорення проектів 
планів заходів на виконання плану дій Україна-ЄС, концепцій державних програм, проектів законів 
тощо), реалізує медіа-проекти, спрямовані на інформування про європейську інтеграцію, розвиває 
мережу євроклубів при навчальних закладах області, тощо. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Euroclub is active in promoting European values among the youth of the Donetsk region, through coordinating
the regional network of youth European clubs, conducting role plays and simulations on European integration 
issues, celebrating Europe Days, organizing discussions, seminars, conferences, workshops, etc. Other 
regular activities include a weekly talk show on the regional radio, involving leading regional experts on 
European integration. We also act as a "watch dog" organization, conducting civic monitoring of 
implementation of activities in the sphere of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine at the regional 
level. Euroclub is also an active member of civil society initiatives at the national level: it is one of the founders 
of Ukrainian European Studies Association, Ukrainian Network of Pro-European NGOs, member of European 
Information Centers, most recently, an initiator of Ukrainian Network of European Clubs. 
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Громадська організація "Вінницький регіональний центр інформації "Креатив", 
Центр європейської інформації у м. Вінниця 
Vinnytsia Regional Centre for Information "Kreativ" (NGO) 
 

Учасниця/учасник 

Прізвище Бондар Iм‘я  Оксана 

Family Name Bondar First Name Oksana 

 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація "Вінницький регіональний центр інформації "Креатив", Центр 
європейської інформації у м. Вінниця 

Скорочена назва 
організації 

ГО ВРЦІ  "Креатив" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. 40-річчя 
Перемоги, 
50/156. 

Місто, селище Вінниця Область, 
район, індекс 

Вінницька, 
21036 

Телефон  +38-0432-524580 Факс - 

E-mail kreativ.vinnitsa@gmail.com, 
eurocentreVinnitsa@gmail.com Веб-сторінка http://eurocenter.vn.ua 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Vinnytsia Regional Centre for Information "Kreativ" (NGO) 

Acronym  VRCI "Kreativ" 

Address  40 rokiv Peremogy 
Str., 50/156 Town Vinnytsia  

21036  Region   Vinnytsia  

telephone  +38-0432-524580 fax - 

E-mail kreativ.vinnitsa@gmail.com, 
eurocentreVinnitsa@gmail.com Internet http://eurocenter.vn.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 
Мета діяльності організації 

Метою громадської організації "Вінницький регіональний центр інформації „Креатив” є  сприяння 
підвищенню рівня поінформованості громадськості Вінницької області з різних аспектів соціального, 
культурного, освітньо-наукового, суспільно-політичного життя, сприяння розвитку інформаційних 
технологій, активізації громадянського суспільства та захист законних спільних інтересів членів 
організації.  

Aim of the organisation 

The aim of organization is fostering and raising the community awareness in essential questions of civil life 
(social, cultural, educational, political areas etc), promoting IT, encouraging development of civic society.    

 

Цільова аудиторія організації 

Молодь, школярі, студенти, викладачі, журналісти, представники влади, пересічні громадяни тощо. 

Target group of organisation 
Mainly our target groups are young people, school children, students, teachers, journalists, representatives of 
local authorities and Vinnytsia citizens.  
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Основні завдання організації 

• Інформаційно-просвітницька діяльність з європейської та евроатлантичної інтеграції;  
• неформальна європейська освіта та європейська інтеграція для молоді, поширення інформації 

про молодіжні обміни, табори, європейські програми та проекти, шкільні європейські клуби тощо;
• проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, громадських слухань, тематичних 

зустрічей, спрямованих на побудову громадянського суспільства; 
• розробка та реалізація регіональних, місцевих та міжнародних програм, які спрямовані на 

розвиток демократичного суспільства;  
• сприяння розвитку культури, духовності, громадянської освіти; 
• збереження культурної спадщини, історико-культурного середовища;  
• підтримка розвитку незалежних засобів масової інформації, в т.ч. електронних; 
• профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі та пропаганда здорового способу 

життя. 

Мain objectives of the organisation 

• Activities aimed at spreading information about European and Euro-Atlantic integration 
• Holding workshops, trainings, public hearings, round tables, conferences and thematic meetings 

aimed at building civil society. 
• Creating and realization local, regional and international programmes  aimed at development of 

democratic society 
• foster cultural and spiritual development, civic education; 
• Protect cultural heritage, history and present of the region, nature; 
• Foster development of independent public media including electronic media 
• Non-formal European education for youth and adults, spreading information about youth exchanges, 

camps, European programmes and projects, School European Clubs, etc. 
• Preventing negative phenomena among young people. 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

ВРЦІ "Креатив” спільно з ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва за фінансової підтримки Міжнародного Фонду 
"Відродження” адмініструє Вінницький Центр Європейської Інформації (http://www.eurocenter.vn.ua), 
метою якого є підвищення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції. Представники 
організації проводять семінари, тренінги, презентації з європейської інтеграції. Організація в рамках 
діяльності Центру європейської інформації видає електронний бюлетень з новинами з європейської та 
євроатлантичної інтеграції, який розсилається більш як 5500 отримувачам: користувачі Центру, 
викладачі, лідери громадських організацій, студенти, школярі, депутати, представники міжнародних 
організацій, засобів масової інформації, держустанов, закладів освіти тощо. 
Центр Європейської Інформації є інформаційним партнером програми Європейської Комісії "Молодь в 
Дії”. ВРЦІ "Креатив” входить в мережу проєвропейських організацій України. 
Спільно з польською Фундацією ім. Р. Шумана організація реалізує EVS-проект "Європейські ініціативи – 
для вінницької громади" в рамках програми "Молодь в дії". 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

Both, Vinnytsia Regional Centre for Information “Kreativ” and Regional Timiriazev Library, administrate Vinnytsia Centre 
for European Information (http://eurocenter.vn.ua ), which is supported by International Renaissance Funadation.  The 
purpose of the Centre for European Information is raising the community awareness in questions of euro integration. The 
Centre offers such services: 
− Accumulating, handling, storage and providing free access to the materials on EU issues in the Informational Centre, 

including the information received from NGOs, educational establishments, state authorities and foreign 
representatives.  

− Consulting, providing access to EU internet recourses and possibility to work for the users of Information Centre.  
− Creation of the library and an electronic database on EU issues and providing access to them through the Internet.  
− Organization and implementation of events, aimed at attracting the public attention to the euro integration processes 

(press-conferences for journalists, round tables and seminars on euro integration issues, etc.).  
− Publishing and spreading Electronic Bulletin of Vinnytsia Centre for European Information (5500 e-mails).  
− Nonformal european education for youth, spreading information about youth exchanges, camps, European 

programmes and projects, School EuroClubs, etc.  
Vinnytsia Centre for European Information under Vinnytsia Regional Centre for Information “Kreativ” is the Information 
Partner of “Youth in Action” Programme (http://yia.org.ua) and member of Network of ProEuropean Organization in 
Ukraine. 
“Kreativ “ and Robert Shuman Foundation realize project „European Initiatives - for Vinnytsia Community” in the frame of 
“Youth in Action” Programme. 
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Південноукраїнський регіональний Чеський інформаційно-культурний центр "Крок" 
South Ukrainian Regional Czech information and culture center "Krok" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Пантус Ім‘я Людмила Олексіївна 

Family Name Pantus First Name Ludmila 

Прізвище Єрмошкін Ім‘я  Сергій Миколайович 

Family Name Yermoshkin First Name Serhiy 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Південноукраїнський регіональний Чеський інформаційно-культурний центр "Крок" 

Скорочена назва 
організації 

Чеський центр "Крок" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

пр.Шевченка, 6/4,  
кв. 118 Місто Одеса Область, 

район, індекс 
65058 

Телефон  +38-048- 794-07-63 Факс +38-048-784-60-02 

E-mail nrergo@ukr.net  Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  South Ukrainian Regional Czech information and culture center ‘Krok’ 

Acronym  Czech Center ‘Krok’ 

Address  6/4, Shevchenko 
Av., of. 118 Town Odessa Region   Odessa 

telephone  +38-048- 794-07-63 fax +38-048-784-60-02 

E-mail nrergo@ukr.net Internet  

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Об’єднання етнічних Чехів, громадян інших національностей, які цікавляться чеською культурою, мовою, 
історією; розвиток чеської національної меншини Півдня України; співпраця зі спорідненими 
організаціями у ЧР; захист прав членів організації як громадян України та представників чеської 
національної меншини; поширення інформації про Чеську республіку. 

Aim of the organisation 
 Joining up the ethnic Czechs, citizens of other ethnicities who are interested in the Czech culture, language, 
history; the South Ukrainian Czech ethnic minority development; co-operation with similar NGO’s in the Czech 
republic; protection of rights of the organization members (as Ukrainian citizens and representatives of ethnic 
minority); dissemination of info on the Czech republic 

 

Основні завдання організації 

Пропаганда чеської культури, мови (включно з навчанням), історії; інформування щодо можливостей 
бізнесу, навчання, туризму та сприяння в цих галузях громадянам України; дослідження історії, культури 
та мови (чеські діалекти зокрема) Чехів України, пошукова робота в архівах (депортовані, розкуркулені, 
репресовані чехи), налагодження зв’язків з ЧР, інформування про Євросоюз, Раду Європи, ОБСЄ; 
юридичне консультування та правова допомога тощо 
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Мain objectives of the organisation 
Promoting of the Czech culture, language (including teaching), history; information on possibilities for 
business, education, tourism and help in these areas to the citizens in Ukraine and Czech republic; research in 
the history, culture and language (dialects in particular) of the Ukrainian Czechs; research work in archives 
(deported, repressed Czechs); work with NGOs, universities, academic institutions etc. in the Czech republic; 
information on EU, CoE, OSCE; legal consultation and assistance, etc. 

 

Цільова аудиторія організації 

Етнічні Чехи регіону (організація поширює діяльність на Одеську, Миколаївську, Херсонську області), усі 
громадяни незалежно від національності, котрі зацікавлені у Чеській мові, культурі, історії тощо 
(культурна лінія), бізнесі, освіті, туризмі тощо в ЧР (інформаційна та консультаційна діяльність) 

Target group of organisation 
Ethnic Czechs of the region, all population which are interested in the Czech language, culture, history and 
alike (humanitarian line), business, education, tourism and alike in the Czech republic (information and 
consultation line). 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Досвіду у виконанні таких проектів немає, бо таких проектів не існувало. Є досвід: співорганізація та 
участь в Днях Європи в Одесі (2006, 2007), конференціях з питань розширення ЄС, транскордонного 
співробітництва, міграції. З 2008 участь у програмі для національних меншин в рамках Єврорегіону 
«Нижній Дунай». Окрім цього: навчання Чеської мови (діє Одеська Чеська школа, 22 особи), з 2006-07 
навч. р. Чеська мова викладається в Одеському нац. ун-ті, зараз організація та кафедра слов’янського 
мовознавства спільно створюють Чеський кабінет. Організація веде наукову роботу з вивчення 
діалектів, історії Чехів Півдня України (дві експедиції проведені; одна особа працює в архіві СБУ з 
вивчення документів по репресованих Чехах – спільний проект, в якому з чеської сторони бере участь 
магістр Їржі Вавра, Карлов ун-т)  

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 
We have no experience in implementing such projects because they were not here. Existing experience: co-
organisation and participation in the ‘Day of Europe in Odessa’ (2006, 2007), conferences on EU enlargement, 
transborder co-operation, migrants and migration. Since 2008 we participate in the Euroregion ‘Low Danube’ 
program for national minorities. As well: teaching the Czech language (Odessa Czech school, 22 persons), 
since 2006-07 school year the Czech is taught in the Odessa National University, actually the Center and the 
Chair of Slavic Linguistics in common are preparing the Czech cabinet. The Center realizes some projects: 
investigation of the Czech dialects and history in the South Ukraine (2 expeditions, one researcher is working 
in the SBU-KGB archives on repressed and deported Czechs – this is joint project with Jiri Vavra, Mg. from the 
Charles University in Prague) 
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Луганська обласна група медіації 
Luhansk Regional Mediation Group 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Дехтярьова Ім‘я  Оксана  

Family Name Dehtyaryova First Name Oksana 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Луганська обласна група медіації 

Скорочена назва 
організації 

ЛОГМ 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Луначарського 
122 а / 309 Місто Луганськ Область, 

район, індекс 
Луганська 
91055 

Телефон  +38 0642 71 73 78 Факс +38 0642 71 73 78 

E-mail lrmg@tele.com.ua, umg@lep.lg.ua Веб-сторінка http://w3.lg.ua/lrmg.html  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Luhansk Regional Mediation Group 

Acronym  LRMG 

Address  122 а Lunacharskogo 
str. Apt.309 Town Lugansk  Region   Lugansk 91055 

telephone  +38 0642 71 73 78 fax +38 0642 71 73 78 

E-mail lrmg@tele.com.ua, umg@lep.lg.ua Internet http://w3.lg.ua/lrmg.html 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Aim of the organisation 

Mission of the organization consists in harmonious development of the person, a society and the world by 
educational, educational activity and the qualified resolution of conflicts. 

The basic purpose – introduction practics the alternative resolution of conflicts, basically mediation, facilitation 
and negotiations; preventive maintenance of organizational conflicts by the qualified construction of 
administrative systems. 

Authorized activity is directed on assistance to becoming and development in Ukraine democratic public 
relations and the resolution of conflicts to not judicial way. 

 

Цільова аудиторія організації 

Неповнолітні, вчителі, працівники правової системи, НУО, ЗМІ. 

Target group of organisation 

Teenagers, teachers, lawyers, non-governmental organizations, mass-media 
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Мain objectives of the organisation 

Now the organization carries out:  
• educational and practical activities in the field of introduction of technologies of the resolution of conflicts;  
• development of intersector cooperation;  
• development of public organizations in Luhansk district; 
• information and educational activity in the field of human rights.  
 
The tasks stipulated by Statutes LRMG: 

1.   Creation of precedents on use modern practics resolutions of conflicts and managements of the 
organizations of various patterns of ownership. 

2.   Development and realization of educational and educational programs, a professional training in sphere 
of the resolution of conflicts and modern methods of management of organization. 

3.   Development and introduction regulating offered legal documents, standards of activity in sphere of 
alternative resolution of conflicts (АRC) and developments of organizations. 

4.   Search and maintenance of resources for introduction of processes АRC and modern technologies of 
management of organization. 

5.   Assistance to research works in the field of modern educational technologies, managements of 
organization and resolutions of conflicts. 

6.   Assistance to interaction of organizations of various patterns of ownership in the sanction of regional 
social and economic problems. 

7.   Creation and assistance to development of partnership, networks of organizations of various patterns of 
ownership. 

 
 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Наша організація в рамках партнерського проекту з РБФ „Резонанс” (м.Львів) восени 2007 р. провела 
семінар з євроінтеграції для представників управлінь та відділів освіти у Луганській області. Семінар 
виявив дуже велику зацікавленість та бажання співпрацювати у даному напрямі. 
 
Наша організація також є членом мережі організацій, що запроваджують відновне правосуддя в Україні. 
У цій темі також є обмін професійним досвідом з Польщею, Німеччиною, Канадою, США. 
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"Молодіжний центр зайнятості" Донецька міська молодіжна організація  
"The Youth Employment Centre" The Donetsk City Youth Organisation  
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Шахматова Ім‘я  Марія  

Family Name Shakhmatova First Name Maria 

Прізвище Биков  Ім‘я  Олександр  

Family Name Bykov First Name Olexander 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Донецька міська молодіжна організація "Молодіжний центр зайнятості" 

Скорочена назва 
організації 

ДММО "МЦЗ" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

пр. Київський, 38 Місто м. Донецьк Область, 
район, індекс 

Донецька обл., 
83054 

Телефон  +38 062 385-67-17 Факс +38 062 385-67-17 

E-mail mcz@ukr.net  Веб-сторінка www.mcz.donbass.com  

Статус організації міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  The Donetsk City Youth Organisation "The Youth Employment Centre" 

Acronym  DCYO “YEC” 

Address  prospect 
Kijewskij 38 Town Donetsk Region  Donetsk  

telephone +38 062 385-67-17 fax +38 062 385-67-17 

E-mail mcz@ukr.net Internet www.mcz.donbass.com 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Створення можливостей для працевлаштування, самореалізації і самовдосконалення молоді  
м. Донецька 

Aim of the organisation 
The creation of possibilities for job placement, self-actualization and self-perfection youth of Donetsk 

 

Основні завдання організації 

• Допомога молоді в працевлаштуванні на тимчасові і постійні робочі місця; 
• Надання допомоги в тимчасовому працевлаштуванні за кордон; 
• Забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства стосовно працевлаштованих 
нами молодих людей;  

• Проведення семінарів-тренінгів з питань працевлаштування, гендерним, профорієнтації, 
євроінтеграції; 

• Організація на базі ДММО "МЦЗ" постійно діючих курсів; 
• Забезпечення можливостей міжнародних стажувань і навчання для молоді Донецька; 
• Надання допомоги в проходженні виробничих практик і стажувань.  
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Main objectives of the organisation 
• Help to young people in on temporary and permanent work places; 
• Accordance help in job placement  on temporary work places abroad; 
• Ensuring control to observance of labour legislation concerning young people, who were place in a job by 

our organization. 
• Realization trainings about job placement,  gender, career-guidance, eurointegration; 
• Creating of course on basic DCYO “YEC” 
• providing possibilities international probations and education for youth of Donetsk 
• Providing help in passing practical training and probations.  

 

Цільова аудиторія організації 

Молоді люди віком від 14 до 35 років 

Target group of organisation 
Young people from 14 till 35 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

1. "Гендерна освіта молоді Донецька" за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних 
зв’язків Донецької міської ради та Волонтерської організації "Світ – Україна". Проект реалізується в 
рамках програми Європейського Союзу "Молодь в дії". Тренінги, присвячені основам гендеру 
проводить запрошена волонтерка з Польщі та представник Молодіжного Центру зайнятості. 

2. Польсько-Український Центр Громадської Освіти, Донецький осередок, фінансова підтримка 
Норвегії з коштів Норвезького Фінансового механізму. Дистанційне навчання для представників 
органів місцевого самоврядування і громадських організацій.  

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

1. Gender education for youth of Donetsk with supporting Department of Family affairs, Youth and 
international relations of Donetsk municipal council and Volunteering organization “World -- Ukraine”. The 
project is realize in the context program of European Union “Youth in action”. Volunteer from Poland and 
representative of DCYO “YEC” are lead the training, which are devote to basic of gender. 

2. Poland-Ukrainian Centre of Public Education, Donetsk filial, financial supporting of Norway from 
resources of Norway financial arrangement. Distant education for representative of local self-government 
services and public organizations. 
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Львівська міська громадська організація "Мотоклуб Галицькі байкери" 
NGO "Motoclub Halician Bikers" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Дударєв Ім‘я  Олег  

Family Name Dudaryev First Name Oleg 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Львівська міська громадська організація "Мотоклуб Галицькі байкери" 

Скорочена назва 
організації 

ЛМГО "Мотоклуб Галицькі байкери" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Янева, 6 Місто, селище Львів Область, 
район, індекс 

Львівська 

Телефон  +38-050 6886803 Факс +38-032 2975427 

E-mail dolego@ukr.net Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  NGO “Motoclub Halician Bikers” 

Address  Yaneva Str., 6 Town Lviv Region   Lviv 

telephone +38-050 6886803 fax +38-032 2975427 

E-mail dolego@ukr.net Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

• духовне, технічне та фізичне виховання молоді, 
• взаємозбагачення молодіжних культур різних країн, 
• євроінтеграція, 
• боротьба за мир, 
• профілактика ВІЛ/СНІД, боротьба з наркоманією та тютюнопалінням. 

Aim of the organisation 

• spiritual, technical and physical education of young people 
• enriching of youth cultures of different countries 
• euro-integration 
• fight for peace 
• prophylaxis of HIV/AID, fight against drug and tobacco addiction  

 

Основні завдання організації 

• популяризація мотоспорту та моторуху в Україні 
• налагодження контактів з ГО для налагодження співпраці 
• реалізація та обмін досвідом реалізації проектів. 

Main objectives of the organisation 

• popularization of motorcycling and motomotion in Ukraine 
• adjusting of contacts with other NGO  
• experience exchange of realization of projects  
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Цільова аудиторія організації 

- молодь 

Target group of organisation 

- youth 
 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Участь у Проекті "Підвищення рівня обізнаності населення Львівської та Волинської області з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції", що реалізується МГО "Інформаційно-правовий центр 
"Наше право" при підтримці Міжнародного фонду "Відродження" 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Our organization is participating in Project "Increasing public awareness in Lviv and Volyn regions about 
European integration", that is being implemented by NGO "Our right", supported by International Renaissance 
Fund  
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Громадська організація "Молодіжний ініціативний центр" 
"Youth initiative centre" NGO 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Дячук Ім‘я  Наталія  
Family Name Dyachuk  First Name Nataliya 

Прізвище Костишин Ім‘я  Наталія 

Family Name Kostyshyn First Name Nataliya 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація "Молодіжний ініціативний центр" 

Скорочена назва 
організації 

ГО "Міць" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

Корольова, 12, к.60 Місто Червоноград Область, 
район, індекс 

Львівська 
80100 

Телефон  +38 (032 49) 26255 Факс - 

E-mail djachuk07@meta.ua Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  "Youth initiative centre" 

Address  12 Koroliova str., ap. 60 Town Chervonograd Region   Lviv region 

telephone +38 (032 49) 26255 fax - 

E-mail djachuk07@meta.ua Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Створення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді шляхом залучення її до активної 
діяльності. 

Aim of the organisation 

Creation of favorable conditions for comprehensive development of young people by involvement them to 
living activities. 

 

Основні завдання організації 

• розвиток  молодіжних, зокрема шкільних, позашкільних та учнівських, ініціатив, спрямованих на 
виховання молодого покоління на засадах європейських цінностей;  

• поширення практик неформальної освіти, інтерактивних та ігрових методик навчання 
європейській інтеграції; 

• пропаганда здорового способу життя;  
• проведення змістовного дозвілля молоді;  
• розвиток молодіжного самоврядування;  
• молодіжне  лідерство; 
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Main objectives of the organisation 

• development of youth initiatives (especially school, out-school and pupils ones) directed to education 
of young generation on bases of European values; 

• dissemination of informal education practices, interactive methods and games in the process of 
European education; 

• propaganda of the healthy life-style; 
• instructive free time by youth; 
• development of the youth self-governing; 
• youth leadership 

 

Цільова аудиторія організації 

Учнівська та студентська молодь, педагоги, працівники державних установ та представники НУО, які 
працюють з молоддю 

Target group of organisation 

Pupils and students, teachers, public officers and NGOs leaders who work with youth. 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

З метою пропагування європейських цінностей створено мережу Шкільних Європейських Клубів, які є 
учасниками Форумів ШЄК, міжнародних проектів, семінарів для активістів ШЄК, учасниками Програм 
обмінів. 
Розроблено та проведено тренінги: 

• для учасників та опікунів ШЄК: "Ґенеза і розвиток ЄС. Основні етапи інтеграції", "Інституції ЄС" 
• для опікунів ШЄК "Організація діяльності ШЄК" 
• семінар для керівників ШЄК і вихователів ДНЗ ; 
• інформаційні матеріали для організації просвітницької діяльності ШЄК у дошкільних навчальних 

закладах;  
Два представники організації - тренери проекту "Шлях до Європи" за фінансової підтримки МФ 
"Відродження", Регіональний Благодійний Фонд "Резонанс", жовтень 2007р.(тренінги для службовців 
системи освіти України у 5-ти областях) 

«Молодіжний ініціативний центр» - партнер проектів: 
•  "Розвиток територіальної громади Червоногруда", "НУО+влада – крок для громади"   (Міністерство 

у справах міжнародного розвитку уряду Великої Британії); 
•  "Крок за кроком у Європу" Центр українсько-польського транскордонного співробітництва , м. 

Ужгород (Європейська програма Міжнародного Фонду "Відродження"). 
Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

With the purpose of propaganda of the European values the network of School European Clubs had been 
created. The School European Clubs (SEC) participate in the special Forums, international projects, 
workshops for the activists of SEC and also they permanently take part in the Programs of exchanges. 
Experts of the organization elaborated and hold such trainings: 

• for participants and tutors of SEC: "Genesis and development of European Union. Main stages of 
integration", "Institutions of EU" 

• for the tutors of SEC "Organization of SEC activity" 
• workshop for the leaders of SEC and teachers of the kindergartens; 

Also information materials for education activity of SEC in the kindergartens are elaborated;  
Two members of the organization had taken part in the project of a Regional Charity "Resonance" Foundation 
under the title "Way to Europe" (project of European education of the education system officers, by the 
financial support of the International “Renaissance” Foundation) as trainers at regional trainings. 

The "Youth initiative centre" is a partner of projects: 
• "Development of local society of the city of Chervonograd", "NGO+authority as a step towards society"   

(by the financial support of the Ministry for international development of the government of Great Britain); 
•  "Step by step to Europe" project of a Centre of Ukrainian-Polish transborder cooperation from Uzhgorod 

(by the financial support of the International "Renaissance" Foundation, European program). 
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Молодіжний осередок "Молоде покоління Великолепетихщіни" Херсонської 
обласної молодіжної громадської організації "Молодіжний центр регіонального 
розвитку" 
A youth cell is the "Young generation of Velikolepetikhschini" of Kherson regional 
youth public organization the "Youth centre of regional development" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Коновалов Олексій Вікторович 

Family Name Konovalov First Name Oleksy 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Молодіжний осередок "Молоде покоління Великолепетихщіни" Херсонської обласної 
молодіжної громадської організації “Молодіжний центр регіонального розвитку” 

Скорочена назва 
організації 

МОМПВ 

Адреса:  
вулиця, будинок 

Чкалова, 37 Місто, селище смт. Велика 
Лепетиха 

Область, 
район, індекс 

Херсонська 
обл.. 74502 

Телефон  +38 (05543) 210-77 Факс - 

E-mail gibrid_roach@rambler.ru  Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  A youth cell is the "Young generation of Velikolepetikhschini" of Kherson regional youth 
public organization the “Youth centre of regional development” 

Acronym  MOMPV 

Address  Chkalova str., 37 Town Velikaya 
Lepetikha Region   Kherson region, 

telephone +38 (05543) 210-77 fax - 

E-mail gibrid_roach@rambler.ru Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Місією Центру є поширення демократичних цінностей та розвиток громадянського суспільства в Україні. 
Основними напрямками діяльності Центру є: 
1. проведення досліджень політичного, правового, економічного становища мешканців Херсонської 
області. 
2. сприяння участі громадян, а особливо молоді у суспільно-політичних процесах в області та країні; 
3. популяризація в області ідеї інтеграції України до Європейського Співтовариства; 
4. зміцнення засад публічної політики в області та усвідомлення громадянами своєї ролі; 
5. поширення інформації про Херсонську область. 

Aim of the organisation 

The Centre's aim is the distribution of democratic values and development of the public society in Ukraine. 
The main directions of the Centre's activity are: 
1. carrying out of researching of the political, judicial, economical condition of the Kherson region;  
2. support of citizen’s participation in political processes in the region and in the country; 
3. popularization the ideas of the integration of Ukraine to the European Society in the region;  
4. strengthening of the public policy’s role in the region and of the comprehension by the citizens their role; 
5. distribution of the information about the Kherson region. 

 
 
 
 
 



 59

Основні завдання організації 

1. Реформування регіональної молодіжної політики. 
2. Розвиток молодіжних дорадчих органів. 
3. Інформування громадян про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. 
4. Розвиток міжрегіональної та міжнародної співпраці. 

Main objectives of the organisation 

Reforming of the regional youth policy. 
The development of the youth advisory institutions. 
Informing of the citizens about the European and Euroatlantic integration of Ukraine. 
Development of the inter-regional and international cooperation. 

 

Цільова аудиторія організації 

Молодь віком від16 до28 років 

Target group of organisation 

Youth by age of від16 to 28 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

На сьогоднішній день наш осередок громадської організації Херсонської обласної молодіжної 
громадської організації “Молодіжний центр регіонального розвитку” керується тією програмою, яка була 
запропонована  і викладена вище. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

By nowadays our cell of public organization of Kherson regional youth public organization the “Youth centre of 
regional development” follows the program which was offered and set forth above. 
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Громадська організація  "Фонд розвитку громади міста Кременчука" 
Public organization "Kremenchuk community Foundation" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Семеняченко  Ім‘я  Ігор  

Family Name Semyanchenko First Name Igor 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація  "Фонд розвитку громади міста Кременчука" 

Скорочена назва 
організації 

ГО "ФРГК" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Квартальна, 
буд. 5 Місто Кременчук Область, 

район, індекс 
Полтавська 
обл.  39600 

Телефон  +38-0536-79-91-64 Факс - 

E-mail frgk@ya.ru  Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна  
 

Information about organisation 

Full name  Public organization "Kremenchuk community Foundation" 

Address  Kvartal'na 5 Town Kremenchuk Region   Poltavsky 

telephone +38-0536-79-91-64 fax - 

E-mail frgk@ya.ru Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Громадська організація "Фонд розвитку громади міста Кременчука" – є добровільним громадським 
об’єднанням, створеним на основі єдності інтересів представників територіальної громади Кременчука 
для спільної реалізації своїх прав і свобод, задоволення та захисту законних соціальних, економічних, 
творчих та інших спільних інтересів. 

 

Основні завдання організації 

Надання благодійної допомоги, просвітніх, освітніх, культурних, наукових та інших подібних послуг для 
суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян 

 

Цільова аудиторія організації 

громада міста Кременчука 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61

Громадська організація  "Наше майбутнє ХХІ сторіччя" 
"Our Future ХХІ" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Сквіра Ім‘я  Лариса  

Family Name Skvira First Name Larysa 
 
Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація  "Наше майбутнє ХХІ сторіччя" 

Скорочена назва 
організації 

ГО "Наше майбутнє ХХІ сторіччя" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Квартальна,  
буд. 5 Місто Кременчук Область, 

район, індекс 
Полтавська 
обл.  39600 

Телефон  +38-0536-79-91-64 Факс - 

E-mail our_future@list.ru  Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна  
 

Information about organisation 

Full name  "Our Future ХХІ" 

Address  Kvartal'na Town Kremenchuk Region   Poltavs 

telephone +38-0536-79-91-64 fax - 

E-mail our_future@list.ru Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

розробка, практична реалізація програм, направлених на задоволення, захист законних прав та 
соціальних, економічних, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів громадян, 
спрямованих на гуманізацію суспільства та еколого-культурологічну освіту громадян, сприяння розвитку 
гармонійної, самостійної, творчої, фізично та психічно здорової особистості. 

 

Основні завдання організації 

Сприяння становленню громадянського суспільства;  
Сприяння практичній реалізації загальнодержавних, місцевих та міжнародних програм у сферах 
екології, охорони здоров'я, ґендерних досліджень, соціальної роботи, культурології, краєзнавства та 
туризму, гуманітарних дисциплін, розвитку новітніх технологій; 
Сприяння розробці та реалізації  авторських соціальних та навчально освітніх програм за 
напрямками - екологія; охорона здоров’я; ґендерні дослідження; культурологія; краєзнавство та 
туризм; гуманітарні дисципліни; підтримка та розвиток творчої ініціативи та новітніх технологій; 
соціальна робота, в тому числі профілактика соціально-негативних явищ суспільства таких як 
наркоманія, ВІЛ - інфекція, хвороби, що передаються статевим шляхом, проституція, алкоголізм, 
паління, соціальна дезадаптація людей різного віку; 

 

Цільова аудиторія організації 

громада міста Кременчука 
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Міська організація Всеукраїнського товариства "ПРОСВІТА" імені Тараса 
Шевченка 
The Town organisation of the All-Ukrainian Taras Shevchenko Society "PROSVITA" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Авілов Ім‘я  Геннадій  

Family Name Avilov  First Name Hennady 
 

Інформація про організацію 

Назва організації Міська організація Всеукраїнського товариства "ПРОСВІТА" імені Тараса Шевченка 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Рудакова, 35 Місто м. Горлівка Область, 
район, індекс 

Донецька, 
84626 

Телефон  
+380 624 52-04-36 
+380 50 943 84 21 
+380 93 70 77 144 

Факс +380 624 52-04-36 

E-mail prosvita@email.com Веб-сторінка www.prosvityanin.org.ua 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська        міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  The Town organization of the All-Ukrainian Taras Shevchenko Society “PROSVITA” 

Address  35, Rudakov 
Street Town  Horlivka Region   Donetsk 

telephone +380 624 52-04-36 fax +380 624 52-04-36 

E-mail prosvita@email.com Internet www.prosvityanin.org.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Основна мета діяльності "Просвіти" - утвердження української національної ідеї, утвердження державної 
української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам'яті, формування 
національної свідомості та піднесення духовності і добробуту українського народу.  

Aim of the organisation 

- 

 

Основні завдання організації 

• сприяти утвердженню української мови як єдиної державної мови в усіх сферах суспільного життя;  
• сприяти органам державної влади у здійсненні контролю за юридичними особами щодо 
використання ними у своїй діяльності української мови як державної, а при ігноруванні її впливати на 
них через відповідні державні та судові органи;  

• своєю діяльністю утверджувати в суспільстві принципи національної демократичної держави, 
духовних та культурних цінностей української нації, всебічної підтримки національного виробника як 
головних фундаментальних засад будівництва економічно сильної та духовно й культурно багатої 
Української держави;  

• брати участь у вихованні дітей та молоді на засадах українського патріотизму, духовності та 
культури;  

• сприяти розвитку та утвердженню національної свідомості, національної гідності всього народу і 
кожного громадянина; 

• всебічно сприяти розбудові та зміцненню Української держави, її економічному зростанню;  
• широко пропагувати економічні, правові знання та знання з інших галузей науки та культури; 
• сприяти піднесенню авторитету й значення української мови та культури в інших країнах; 
• дбати про збереження й відродження навколишнього природного середовища як однієї з основних 
умов збереження та розвитку Української нації, проводити просвітницьку роботу в галузі охорони 
довкілля.  
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Мain objectives of the organisation 

• to ensure for everybody freedom of thought and expression including opportunities to live according to their 
own convictions in a manner that respects the rights of the individual; 

• to enable everyone to contribute to the shaping of ideas and to participate in choices which determine the 
future, and accordingly to provide everyone with maximum access to the relevant information; 

• to ensure that community action – or action taken on behalf of the community – is clearly explained, 
publicly debated and democratically decided upon and implemented; 

• to encourage the emergence and growth of new forms of social cohesion around activities of mutual 
interest. based on the shared interests of individuals and groups; 

• to create in our society the conditions that lead to better understanding between those of different ages, 
traditions, cultures and religious; 

• to encourage innovation and social activities that corresponds to European expectations and contributes to 
new developments; 

• to promote international relations and co-operation on the basis of mutual respect, so to encourage the 
development of all peoples; 

• to insist on a greater responsibility of the media, in particular for the quality and ethical standard of their 
products; 

• to exchange information, publication of research and dissemination of results as integral part of the “Print 
Service” project activities; 

• to select as priority the following objectives which it assigns to cultural co-operation: 
• fostering democratic values and human rights according to a common cultural approach; 
• building confidence and mutual respect between nations and communities; 
• promoting awareness of the cultural community of the new Europe enriched by its diversity; 
• wide distribution of diverse cultural products and services, and exchange of cultural practices in general, 

enhance access to and widen the provision of such products and services. 
 

 

Цільова аудиторія організації 

Різноманітні верстви населення 

Target group of organisation 

All strata of population 

 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration  

As to the practical activity of town organization of the All-Ukrainian Taras Shevchenko Society “Prosvita”: 
The organization acts as a documentation and information  local centre, distributing information materials among 
people, mass-media, political parties, etc. This activity fosters exchange of experience, publicise the most 
innovative cultural ventures; 
the Society is closely involved into public activities through its representation on the various associations; 
the “Prosvita” has worked out the Programme on decommunisation  of the towns of Dzerzhinsk, Horlivka, 
Enakieve, Kostyantynivka, Artemove and settlements of Kirove, Novgorodsk (New York); 
“Prosvita” distributes newspapers of democratic sense of purpose in above mentioned towns; 
 “Prosvita” worked in opinion poll concerning political reform in Ukraine; 
the Society takes an active part in all kinds of activity with other public associations, organizations, political 
parties; 
the members of organization took part in charitable collecting money for building Taras Shevchenko Church near 
to the Chernecha mountain in the town of Kaniv; 
Members of Horlivka “Prosvita” carry out educational courses of Ukrainian language, English lessons, courses of 
personal computers users; 
“Prosvita” helps local schools with books and literature; 
the Society carry out literature parties, help young writers and journalists; 
a booklet with methodological materials was prepared (but not published ) “A Role of Game in Teaching and 
Education”; 
the members of Society make scientific work; 
members of Horlivka “Prosvita” contribute to local, regional, and national newspapers on different topics; 
services for people, private bussimessmen, pupils, students on using Internet and searching various information 
in Internet and so on; 
“Prosvita” is one of the organizers of All-Ukrainian Competition of Ukrainian Song and Dance the “Source of 
Talants”, which is financed as a rule by local state administration. 
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Роменська районна громадська організація "Ромен-сенсація" 
Public organisation of Romny district "Romen-sensation" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Лобода Ім‘я  Ольга  

Family Name Loboda First Name Olha 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Роменська районна громадська організація "Ромен-сенсація" 

Скорочена назва 
організації 

г/о "Ромен – сенсація" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

 
вул. Федька, 60 Селище 

 
Хмелів Область, 

район, індекс 

Сумська 
Роменський 
42034 

Телефон  +38-80978706718 
+38-0544891647 Факс - 

E-mail lobodaolga@rambler.ru  Веб-сторінка - 

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна  
 

Information about organisation 

Full name  Public organisation of Romny district “Romen-sensation” 

Acronym  “Romen-sensation” 

Address  Fedka st., 60 Town Khmeliv Region   Sumy, Romny 
district, 42034 

telephone +38-80978706718 
+38-0544891647 fax - 

E-mail our_future@list.ru Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Головною метою Організації є розвиток творчих здібностей сільської молоді, збереження і примноження 
історико-культурної спадщини Роменського району  

Aim of the organisation 

The main aim of organisation is the development of abilities of village Youth and explore historical and cultural 
heritage of Romny district 

 

Основні завдання організації 

Використовуючи досвід світових молодіжних організацій, сприяти становленню сільської  творчої  
молоді, досліджувати історико-культурну спадщину Роменщини  

Мain objectives of the organisation 

We are used the experience of world youth organisations, and help youth of village who is exploring historical 
and cultural heritage of Romny district 
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Цільова аудиторія організації 

Сільська молодь Роменського району Сумської області 

Target group of organisation 

Youth of village Romny district Sumy region 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Втілили два Проекти, один за підтримки Програми ООН Проблеми громади долаємо разом»: 
встановили пам’ятний знак герою- земляку, видали книгу про Героїв Радянського Союзу Роменщини, 
провели фестиваль); 
другий – просвітницький – після навчання у школі місцевого самоврядування та навчального візиту в 
Польщу ( презентація досвіду на конференції, по радіо) 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

We made two projects/ The first one is to support the UNO Programme “The public problems we decide 
together” we put the monument to the Heroi-who was born in our village, we published a book about the 
Heroes of the Soviet Union of Romny district and hold a festival; 
The second Project is educational one. It is a result of study visit to Poland and after education at local self –
government school. (There was a presentation of the experience at conference and on a radio 
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Східно-Український ресурсний Центр "Соціальне партнерство" 
East Ukrainian resource Centre "Social partnership" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Смаглій Ім‘я  Олена  

Family Name Smagliy First Name Olena 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Східно-Український ресурсний Центр "Соціальне партнерство" 

Скорочена назва 
організації 

ЦСП 

Адреса:  
вулиця, будинок 

пр. Ілліча, 79/31 Місто, селище Донецьк Область, 
район, індекс 

83003 

Телефон  + 38 062 349 82 90 Факс + 38 062 349 82 90 

E-mail esmagliy@ngo.dn.ua  Веб-сторінка www.ngo.dn.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  East Ukrainian resource Centre „Social partnership”  
 

Acronym  SPC 

Address  Ilicha Ave. 79/31 Town Donetsk Region   Donetsk 

telephone + 38 062 349 82 90 fax + 38 062 349 82 90 

E-mail esmagliy@ngo.dn.ua Internet www.ngo.dn.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Місія Центру – підтримка та посилення громадянського суспільства, місцевої демократії та 
доброчинності через форми соціального партнерства в Донецькому регіоні для виконання соціально-
значущих проектів.  

Aim of the organisation 

Support and strengthening of civil society, local democracy and justice be means of social partnership forms in 
Donetsk region for implementing socially important projects. 

 

Основні завдання організації 

• Надання різних видів допомоги у вирішенні місцевих проблем соціальної сфери шляхом 
об’єднання зусиль державних органів влади, органів місцевого самоврядування і громадських 
організацій  

• Допомога НПО в підвищенні рівня надання соціальних послуг;  
• Лобіювання ідеї волонтерства – важливої складової активного громадянського суспільства та 

засобу підвищення суспільного добробуту серед громадян будь-якого віку;  
• Розвиток ідеї об’єднання громадських неурядових організацій у мережі для вироблення спільної 

стратегії для покращення добробуту клієнтів та адвокації їх прав. 
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Мain objectives of the organisation 

• Assistance in solving local problems in social sphere through uniting efforts of state authorities, local 
self-government bodies and NGO sector; 

• Improving the level of social services provision, introducing innovative approaches in social policy 
realization; 

• Promotion of closer collaboration of public and other non-governmental organizations in civil society 
development processes.  

• Developing volunteer agencies and promotion of volunteer work in the society. On base of the 
organization there was founded a Volunteer Agency. 

 

Цільова аудиторія організації 

Громадські організації, органи влади та місцевого самоврядування, ініціативні громадяни та молодь. 

Target group of organisation 

Public organizations, authorities and local autonomous bodies, active citizens and youth. 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

2005, проект "Розбудова громадянського суспільства" за підтримки ЕС. В рамках проекту була 
реалізована програма мікро-грантів ЕК. Починаючи з моменту оголошення конкурсу мікро-проектів 
експертами донецького ЦСП було проведено 75 індивідуальних консультацій для регіональних НУО з 
питань підготовки аплікаційних форм на конкурс мікро-проектів згідно встановлених вимог та пріоритетів 
в містах регіону. У Донецькому регіоні було підтримано 6 проектів. 
2006р. мери міст Макіївка та Слов’янськ в рамках проекту взяли участь у навчальному візиті до Бельгії, 
який було присвячено вивченню принципів планування соціальної політики на місцевому рівні 
використовуючи Європейський досвід. 
  
Ця практична зустріч проводилася в рамках заходів для органів місцевого самоврядування "Місцева 
соціальна політика – від планування до стратегії".  Керівники муніципалітетів мали можливість на 
практиці отримати та застосувати методологію розробки соціальних програм відповідно до стандартів 
країн ЄС. 
 
2007, Волонтерська Агенція "Благодійний простір", яка створена на базі СУРЦ «Соціальне партнерство» 
реалізує проект "Створення координаційного центру для міжнародних служб волонтерів у Донецьку", 
одним з головних пріоритетів є написання міжнародних ЕВС проектів та залучення молоді до роботи в 
НДО, як в Україні так і за кордоном. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

 
2005, the Project “Strengthening Civil Society” supported by the EU. 
In frames of the project the European Commission Micro-grant Program was implemented. Donetsk SPC 
experts carried out 75 personal consultations for regional NGOs concerning the requirements and established 
criteria needed to follow while filling in the application forms.  
 
2006, the mayors of Makiivka and Slovyansk as well as a regional manager of the project “Strengthening Civil 
Society” took part in a study visit to Belgium. 
 
The visit was aimed at the study of the social policy planning on the local level using the European experience. 
This practical meeting was held with the framework of events organized for the local authorities “Local social 
politics – from planning to strategy”. Heads of the municipalities had the opportunity to implement a 
methodology of social programmes design following the EU countries standards. 
 
2008, Volunteer Agency “Charitable space”, which was founded on base of EURC “Social partnership” is 
implementing the project “Creation of the coordination centre for the international volunteer services in 
Donetsk” and within its work SPC team designs international youth exchange and EVS projects. 
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Східноукраїнський центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку 
прав людини та демократії" 
The Eastern-Ukrainian Center for Civic Initiatives "Total Action for the Support of 
Human Rights and Democracy" 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Шеніхов Ім‘я  Віктор  

Family Name Shenikhov First Name Victor 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Східноукраїнський центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав 
людини та демократії" 

Скорочена назва 
організації 

СЦГІ 

Адреса:  
вулиця, будинок 

30-квартал, 2/14 Місто м. Луганськ Область, 
район, індекс 

Луганська обл, 
91005 

Телефон  +38-0642-49-13-74 Факс +38-0642-491374 

E-mail zahist@gmail.com  Веб-сторінка http://totalaction.iatp.org.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  The Eastern-Ukrainian Center for Civic Initiatives "Total Action for the Support of Human 
Rights and Democracy" 

Acronym  EUCCI 

Address  30-kvartal, 2/14 Town Luhansk Region   Luhansk, 91005 

telephone +38-0642-49-13-74 fax +38-0642-491374 

E-mail zahist@gmail.com Internet http://totalaction.iatp.org.ua 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Місія СЦГІ - розвивати та підтримувати відповідальну та свідому участь громадян в суспільному житті 
шляхом проведення різноманітних правозахисних та освітніх програм. 

Aim of the organisation 

Mission is to develop and to support responsible and conscientious citizens’ participation in social life by 
carrying out different Human Rights protection and educational programs for the community. 

 

Основні завдання організації 

1. Правозахист і громадянська освіта 
2. Підтримка і розвиток ОГС 

Мain objectives of the organisation 

1.Human rights defense and civic education  
2.Support and development of civil society organizations  
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Цільова аудиторія організації 

Громадські лідери – представники ОГС, органів місцевого самоврядування та державної влади, 
журналісти 

Target group of organisation 

The target group of your organization are civil leaders (members of civil society organizations, journalists)  

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Східноукраїнський центр громадських ініціатив здійснив низку проектів, що містили в собі 
євроінтеграціний компонент. Проекти включали в себе заходи із поширення інформації про Євросоюз та 
його структури; популяризацію європейських цінностей (права людини, участь громадськості у прийнятті 
рішень, демократія, плюралізм тощо). 
 
Зокрема проблемам євроінтегарції та поширення європейських цінностей були присвячені такі проекти:  
Проект «До дотримання прав людини в малих громадах Сходу України – через результативні освітні 
програми». Мета проекту: посилити здатність викладачів прав людини з малих громад Сходу України 
реалізовувати результативні євроосвітні програми та сприяти зміцненню правозахисного руху Сходу 
України через започаткування неформальної мережі. В рамках проекту проведено тренінг для тренерів 
та викладачів у сфері громадянської, євроінтеграційної та правозахисної освіти з Луганської, Донецької 
та Харківської областей.  
 
Проект «Активні вчителі, активні школи, активне громадянське суспільство»: проведено тренінги для 
сільських вчителів, консультування у розробці та впровадженні локальних громадських ініціатив; 
навчальний візит до польських сільських центрів громадянської активності.  
Проект «Старт для розвитку студентських громад». Реалізована унікальна дворівнева освітня програма 
для 80 студентських лідерів-правозахисників та лідерів-євроінтеграторів; в рамках конкурсу міні-грантів 
здійснено  5 євроінтеграційних правозахисних і правоосвітніх студентських ініціатив.  
 
Проект “Новоайдарська молодіжна мережа сільського відродження”. Створено навчальну програму для 
сільських євроспрямованих лідерів; проведено 5 тренінгових занять та ярмарок-презентацію проекту 
для 25 молодих лідерів 5 сільських громад; силами учасників проекту реалізовано понад 15 локальних 
громадських ініціатив. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Eastern-Ukrainian Center for Civic Initiatives realized several projects devoted to dissemination of European 
values (human rights, democracy, pluralism, public participation in a decision-marking) and information about 
the EU and its structures. 
 
The following projects in the field of European integration were realized  
 
Project “Active Teachers, Active Schools, Active Civil Society”, in cooperation with NGO “Educator” (Lomzha, 
Poland) (August, 2005 – December, 2005). As a result a group of 30 teachers in a sphere of interactive 
teaching of HR at school was prepared; activization of pupils to defend local communities interests, creating 
the centers of social activity in schools. An educational visit to Poland was made, more then 20 local projects 
realized including projects to defend local communities. Supported by Ministry of Foreign Affairs in Poland. 

 
Project “Start for Student Self-Governments Development” (August, 2004 – May, 2005) a complex program of 
development and support of youth law-enforcement movement in student communities of five higher 
educational establishments in Luhansk. A unique two-levels educational program for 80 student leaders –
human rights protectors was conducted; 5 law-enforcement and human rights protection initiatives were 
realized as a result of competition of student mini-projects (campaign of access of student leaders to “secret” 
universities statues, activities against forces labour  and insurance; publishing two manuals in students’ rights; 
creating Ethic Codex of the university; conducting more then 25 trainings to develop and support youth human 
rights movement). Financed by MATRA KAP Netherlands Embassy in Ukraine. 

 
Project “Novoajdar Youth Network of Rural Revival” (October, 2004 – February, 2005), An educational 
program for rural leaders was made; 5 training courses and Fair-presentation of the projects were conducted 
for 25 youth leaders in 5 rural communities; more than 15 local public initiatives were realized by the forces of 
participants of the project (school museum renewal, opening a room for the children of pre-school age in a 
secondary school, repairing activities in a village museum, village parties for children and youth). Financed by 
Ednannia (Joining Forces): Initiative Center to Support Social Action, competition of the projects “Civic 
Freedom is Powerful Force!” (in the frames of UCAN program). 
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Асоціація "Соціально-Економічні Стратегії та партнерства" 
Association “Socio-Economic Strategies and Partnerships” 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Єременко  ім‘я  Наталія  

Family Name Yeremenko First Name Nataliya  
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Асоціація "Соціально-Економічні Стратегії та партнерства" 

Скорочена назва 
організації 

СЕСП 

Адреса:  
вулиця, будинок 

13, б.Пушкіна, 
2-ий поверх Місто, селище Донецьк Область, 

район, індекс 
83001 

Телефон  (062) 381-32-91 Факс (062) 381-32-91 

E-mail office@sesp.org.ua  Веб-сторінка www.sesp.org.ua  

Статус організації  міська    обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Association “Socio-Economic Strategies and Partnerships”  

Acronym  SESP 

Address  13, Pushkina blvrd., 2nd floor  Town Donetsk Region   Donetsk  

telephone (062) 381-32-91 fax (062) 381-32-91 

E-mail office@sesp.org.ua  Internet www.sesp.org.ua  

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Місія СЕСП – розвиток громадянського суспільства в Україні шляхом посилення громадських інституцій 
й розробки інноваційних моделей, методик й структур, що визначають соціальну політику й надання 
соціальних послуг в територіальних громадах.  

Aim of the organisation 

SESP mission is to facilitate development of civil society in Ukraine by strengthening non-governmental 
institutions (NGOs, self-help groups, credit unions etc.) and developing innovative models, methods and 
structures regarding social policy and provision of social services in communities. 

 

Основні завдання організації 

• Розвиток територіальних громад/ стратегічне планування  
• Розвиток організацій громадянського суспільства, залучення громадян до 
формування місцевої політики  

• Розвиток підприємництва  
• Захист прав/ підвищення обізнаності громадян  
• Проведення досліджень і аналітичної роботи 

Мain objectives of the organisation 

• Community development| strategic planning  
• Civil society capacity building, citizen participation  
• Entrepreneurship development  
• Human rights/ improvement of awareness of citizens  
• Conduction of investigations and analytic work   
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Цільова аудиторія організації 

• Місцеві НДО та ініціативні групи  
• Місцева влада та органи самоврядування  
• Безробітні  
• Вразливі категорії населення  

Target group of organisation 

• Local NGOs and initiative groups  
• Local authorities and bodies and local self-government  
• Unemployed 
• Vulnerable categories of the population  

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Методології, які пропонує СЕСП, основані на європейському досвіді та адаптовані до місцевих умов:  
• розробка, виконання та моніторинг виконання стратегічних планів розвитку територій (проект 

«Підтримка в розробці й втіленні соціально-економічних стратегій та стратегій відродження громад в 
Луганському регіоні»);  

• розвиток соціального підприємництва, в тому числі розробка системи моніторингу соціальних 
підприємств, основаної на системі EMES, участь в національному дослідженні проекту ПРООН 
«Роль соціальних підприємств в створенні зайнятості в країнах ЦСЄ та НІС – національне 
дослідження в Україні»; 

• СЕСП є  акредитованим (тобто відповідає всім міжнародним вимогам й стандартам) національним 
партнером міжнародної програми «Міжнародний Молодіжний Бізнес»; 

• Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (згідно європейських та міжнародних стандартів) 
(проект «Соціальна відповідальність бізнесу в Донбасі»).   

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Methodologies propose by SESP are based on best European practices and adapted to local conditions: 
• Development, implementation and monitoring of strategic plans for the development of territories (project 

“Supporting Design and Implementation of Community Renewal and Socio-Economic Strategies in 
Lugansk Region” 

• Development of social entrepreneurship including development of a monitoring system based on EMES 
system and  adapted to Ukrainian legislation,  participation in the national study under Phase II of the 
UNDP Project “Role of Social Enterprises in Employment Generation in CEE and the CIS – National Study 
in Ukraine” 

• SESP is an accredited national partner of the international program Youth Business International (initiative 
of the International Business Leaders Forum) 

• Development of corporate social responsibility (project Social Responsibility of Business in Donbass) 
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"Фонд розвитку Шевченків край" Громадська організація 
"Fund of Development Shevchenkiv Kray"NGO  
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Цимбал Ім‘я  Ігор  

Family Name Tsimbal First Name Igor 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Громадська організація "Фонд розвитку "Шевченків край" 

Скорочена назва 
організації 

ГО «Фонд розвитку "Шевченків край" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

 
Олега Кошового, 2 Місто Канів Область, 

район, індекс 
Черкаська, 
19000 

Телефон  +38-0473631858 Факс +38-0473631858 

E-mail Fond2014@ukr.net  Веб-сторінка - 

Статус організації  міська    обласна  всеукраїнська  міжнародна  
 

Information about organisation 

Full name  NGO "Fund of Development Shevchenkiv Kray" 

Address  O. Koshevogo. 2 Town Kanev Region   Cherkasska 

telephone +38-0473631858 fax +38-0473631858 

E-mail Fond2014@ukr.net  Internet - 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Об’єднання зусиль громадян для процвітання м. Канева та перетворення його на сучасне європейське 
місто – туристичний, історико культурний центр Українського Національного Єднання 

Aim of the organisation 

Union of efforts of citizens for prosperity of Kanev and transformation of him on a modern European city - 
tourist, historic cultural center of Ukrainian National Unity 

 

Основні завдання організації 

- реалізація проектів для збереження культурної та історичної спадщини Шевченкового краю; 
- інформаційно просвітницька діяльність; 
- молодіжні обміни, робота волонтерських загонів 
- українсько-німецько-польський проект співпраці громадських організацій «Tri.net» 
- європейська та євроатлантична інтеграція; 
- сприяння розвитку туризму; 
- розбудова місцевого самоврядування 

Мain objectives of the organisation 

- realization of projects for saving of cultural and history legacy of the Shevchenciv edge; 
- informative elucidative activity; 
- youth exchanges, work of volunteer detachments 
- the Ukrainian-German-Polish project of collaboration of public organizations «Tri.net» 
- European and euvroatlantic integration; 
- assistance to development of tourism; 
- alteration of local self-government 
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Цільова аудиторія організації 

Молодь, громадськість  

Target group of organisation 

Young people, public 

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

• реалізація проекту соціального підприємництва – видання щотижневої газети "Наш Шевченків край", 
з постійно діючою "Європейською сторінкою" 

• створено міський молодіжний європейський клуб; 
• 2007 році проведено інформаційний день ЄС для депутатів канівської міської ради, проведено 
інформаційні дні ЄС в школах м. Канева та канівського району (11 шкіл). 

• вирішується питання створення районного Центру європейської та євроатлантичної інформації на 
прикладі співпраці м. Канева та міст побратимів із країн ЄС (м. Фірзен – Німеччина, м. Ламберсар – 
Франція, м. Саузборо – Великобританія та Виру – Естонія) 

• ГО "Фонд розвитку "Шевченків край" є засновником Мережі про європейських організацій України та 
членом Громадської Ліги "Україна – НАТО" 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

• realization of project of social enterprise - edition of weekly newspaper "Our Shevchenciv Kray", with the 
constantly  

• operating "European page" 
• a city youth European club is created; 
• a 2007 year the informative day of ES is conducted for the deputies of Kaniv city advice, the informative 

days of  
• ES are conducted at school of Kanev and district (11 schools). 
• the question of creation of district Centre of European and euroatlantic information on the example of 

collaboration  
• of Kanev and cities of the sworn brothers from the countries of ES (Firzen - Germany, Lambersar - France, 

Saouzboro Great Britain and Whirlpool - Estonia) decides GO growth  
• "Fund the "Shevchenciv Kray" is the founder of Network about European organizations of Ukraine and 

member of Public League "Ukraine – NATO" 
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ХОМО "Фундація Регіональних Ініціатив" 
Kharkiv regional youth NGO "Foundation of Regional Initiatives" 
 
Учасниця/учасник 
Прізвище Руда Ім‘я  Марта  

Family Name Ruda First Name Marta 
 

Інформація про організацію 
Повна назва 
організації 

ХОМО "Фундація Регіональних Ініціатив" 

Скорочена назва 
організації 

ХОМО "ФРІ" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

вул. Петражевського 8. 
оф.3 Місто Харків Область, 

район, індекс 
61064 

Телефон  +38 067 986 16 08 Факс - 

E-mail office@kharkiv.fri.com.ua  Веб-сторінка www.kharkiv.fri.com.ua  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Kharkiv regional youth NGO “Foundation of Regional Initiatives”  

Address  8 Petrashevskogo St. office 3 Town Kharkiv Region   Kharkiv, 61064 

telephone +38 067 986 16 08 fax - 

E-mail office@kharkiv.fri.com.ua  Internet www.kharkiv.fri.com.ua  

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 
Місія та мета ХОМО «Фундація Регіональних Ініціатив» - розкриття потенціалу молоді Харківщини 
шляхом підтримки молодіжних ініціатив та створення нових можливостей на базі неформальної освіти 
для повної та всесторонньої самореалізації молодої людини в Україні. 

Aim of the organisation 

The aim of our organization is to help youngsters of Kharkiv region to express themselves, their potential 
through support of their initiatives and creating new possibilities on the background of non-formal education for 
their full and complete self-realisatoin. 

 

Основні завдання організації 

• створення нових можливостей для розвитку та самореалізації молодої людини в Україні 
• захист прав та інтересів молоді в Україні 
• підтримка діалогу між молоддю України та молоддю інших країн 
• посилення участі молоді в побудові громадянського суспільства в Україні 

Мain objectives of the organisation 

• creating new possibilities for self-realization and self-improving 
• protecting rights and interests of youth in Ukraine 
• supporting of dialogue between youth from Ukraine and other countries 
• strengthening of youth participation in building civic society in Ukraine 

 

Цільова аудиторія організації 

Аналізуючи всю діяльність в загальному, цільовою аудиторією э місцева активна молодь або ж молоді 
люди, котрі б хотіли бути активними та мають брак можливостей. Це в основному студенти, молодь 
віком від 16 до 25 років. 
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Target group of organisation 

In general we deal with local active youth, or those who want to be active but have lack of possibilities. They 
are mostly students, age 16-25. But during every project we choose specific groups of people, for whom the 
project will be the most useful.  

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Велика частина нашої діяльності пов’язана саме з Євроінтеграцією. 
 
По-перше, одним з проектів в цій сфері був "ЄВРОАВТОБУС" - проект, під час якого ми інформували 
населення з маленьких населених пунктів про Європейський Союз. Автобус з громадянами країн-членів 
ЄС їздив по території Східної України і вони спілкувались з місцевим населенням, відповідаючи на 
питання, які їх хвилюють, беручи участь в місцевих заходах під час проведення Дня Європи, роздавали 
інформаційну літературу. 
 
Ще одним проектом є ПУЦГО-Польсько-Український Центр Громадської Освіти- навчання через 
Інтернет для працівників третього сектору, держслужбовців та інших активних людей. Велика частина 
навчального матеріалу стосується саме євроінтеграції. В програмі також навчальні візити учасників в 
Польщу для наочного ознайомлення з хорошими практиками польських організацій та влади. Проект 
успішно триває вже другий рік. Подібний проект «Е-співпраця» Ми проводили в 2005 році, де темою 
навчання була виключно євроінтеграція. 
 
Голова нашої організації представляє третій сектор при Громадській Раді при губернаторі нашої області. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Large amount of activities of our organization lies in the field of Eurointegration.  
 
One of the projects implemented in this field was "EUROBUS"- informing rural people from Eastern Ukraine 
about EU. A bus was running through the territory with citizens of EU on board who spoke with people about 
their questions, took part in local thematic activities (the project was held during days of Europe), hand out 
information leaflets.    
 
Another project is “PUOEP-Polish-Ukrainian Centre of Civic Education”- active NGO workers. Top-
management of NGOs, public workers and other active people from cities in Ukraine an Poland are studying 
through Internet a course of knowledge, useful while working in public sector,  large part of which takes topic of 
Eurointegration. We are implementators of this project in our region for two years and it is now in progress. 
Similar project “E-Cooperation” we implemented in 2005 and the topic for educational course was only 
Eurointegration.  
 
The head of our organisation represents the third sector in the regional Coordinating Board at the head of the 
Kharkiv Region. 
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Чернівецьке міське товариство "Український Народний Дім в Чернівцях" 
Public Society "Ukrainian People House in Chernivtsi"    
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Філяк Ім‘я  Ярослав  

Family Name Filyak  First Name Yaroslav 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Чернівецьке міське товариство "Український Народний Дім в Чернівцях" 

Скорочена назва 
організації 

Український Народний Дім 

Адреса:  
вулиця, будинок 

Ломоносова, 2 Місто Чернівці Область, 
район, індекс 

Чернівецька 
58000 

Телефон  +38 0372 52 80 59  
+38 0372 55 58 06 Факс +38 0372 55 57 34 

E-mail filyak@utel.net.ua  Веб-сторінка - 

Статус організації   міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organization 

Full name  Public Society "Ukrainian People House in Chernivtsi"     

Acronym  Ukrainian People House 

Address  Lomonosova,2 Town Chernivtsi Region   Chernivtsi, 58000 

telephone +38 0372 52 80 59  
+38 0372 55 58 06 fax - 

E-mail filyak@utel.net.ua  Internet www.kharkiv.fri.com.ua  

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

Підтримка і захист матеріальних і моральних інтересів членів організації та всіх буковинських українців. 
Підтримка всіх починань, які є корисними для українського народу – як в національно-культурному, так і 
в соціально-економічному відношенні. 

 

Основні завдання організації 

відстоювання інтересів української громади міста, лобіювання інтересів громадських організацій, 
розвиток місцевого самоврядування, контроль за дотриманням виборчого законодавства. 

 
Цільова аудиторія організації 

Громадські організації міста Чернівці та Чернівецької області. 
 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

З 2006 року за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" організація спільно з обласною науковою 
бібліотекою впроваджує діяльність Центру європейської інформації. В рамках проекту проводились 
наступні заходи: Презентація книги "Український та європейський досвід врахування потреб 
національних громад при розробці моделі адміністративно-територіальної одиниці базового рівня"
(Чернівці, 2007); Презентація фотовиставки "Молодь і європейська інтеграція України"; Семінар-тренінг 
"Європейська освіта та організація молодіжних європейських клубів"; "Круглий стіл" "Студентство та 
євро інтеграційні процеси в Україні" 
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Благодійна організація "Центр освітніх ініціатив" 
Educational Initiatives Centre 
 
Учасниця/учасник 

Прізвище Шинаровська Ім‘я  Олена  

Family Name Shynarovska First Name Olena 
 

Інформація про організацію 

Повна назва 
організації 

Благодійна організація "Центр освітніх ініціатив" 

Скорочена назва 
організації 

БО "Центр освітніх ініціатив" 

Адреса:  
вулиця, будинок 

а/c 2832 Місто, селище Львів Область, 
район, індекс 

79019 

Телефон  +38-032-297 18 57, 
+38-050-376 88 10 Факс +38-032-297 17 94 

E-mail olena@dialog.lviv.ua  Веб-сторінка www.dialog.lviv.ua/coi  

Статус організації  міська   обласна  всеукраїнська  міжнародна 
 

Information about organisation 

Full name  Educational Initiatives Centre 

Address  p.o.box 2832 Town Lviv 79019 Region   Lviv 

telephone +38-032-297 18 57 
+38-050-376 88 10 fax +38-032-297 17 94 

E-mail olena@dialog.lviv.ua Internet www.dialog.lviv.ua/coi 

Organisation's 
status 

 local   regional  national  international 

 

Мета діяльності організації 

На даному етапі місією ЦОІ є формування суспільно активних особистостей шляхом впровадження 
різноманітних ініціатив у сфері освіти, науки і культури. 

Aim of the organisation 

At the present stage the main mission of the EIC is to create society-interested and active citizens. This aim is 
going to be achieved by starting various initiatives in the sphere of education, science and culture. 

 

Основні завдання організації 

• Налагодження локального партнерства державних, громадських і бізнесових структур для розвитку 
місцевих ініціатив. 

• Підтримка педагогічних і громадянських інновацій в середній школі. 
• Розвиток волонтерського руху. 

Мain objectives of the organisation 

• starting the local partnership of the state, civic and business structures 
• supporting educational and civic  innovations in high schools 
• development of the voluntary service. 
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Цільова аудиторія організації 

Вчителі, учні та студенти із західного регіону України, представники громадських організацій. 

Target group of organisation 

Teachers, pupils and students from Western region of Ukraine, NGO’s representatives  

 

Досвід організації в реалізації проектів в сфері європейської інтеграції 

Реалізація програми "Бескидські струмки" за участі польських та німецьких партнерів, що спрямована на 
активну участь у суспільному житті молоді з малих місцевостей. 
Реалізація проектів в рамках Європейської волонтерської служби Програми "Молодь в дії" Європейської 
Комісії. 

Experience of the organisation in implementing activities/projects in the field of European integration 

Together with German and Polish partners we have been realizing “Beskydy Springs” Program aimed at the 
activating of youth participation in towns and rural communities. 
We are also realizing projects in the framework of EVS (“Youth in Action” Program) 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Донецький молодіжний дебатний центр  
 
проспект Ілліча 79/31, 
Донецьк, 83003, Україна,  
 
Тел.: +38 062 385 98 39; 345 77 91; 345 77 90  
Факс:  +38 062 385 98 39
debate@cent.dn.ua  
www.cent.dn.ua  
 
 
Конференція проходить в рамках проекту Донецького молодіжного дебатного центру та 
Інституту Європейської політики EUROPEUM  "Посилення спроможності проєвропейських 
громадських організацій України впливати на процес європейської інтеграції та формувати 
підтримку європейського курсу серед населення України", який фінансується Програмою Схід-Схід: 
Партнерство без кордонів міжнародного фонду "Відродження" та Міністерством закордонних 
справ Чеської Pеспубліки. 


