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•	 ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Слово «звіт» втрачає свій бюрократичний відтінок у тому разі, якщо йдеться про конкретно виконану роботу. 
Саме на ній я хочу зробити наголос, звітуючи, вже вчетверте, про діяльність Фонду «Відкрий Україну». 

Ми продовжували відкривати нашу державу для суспільно-політичного діалогу, для запозичення досвіду 
розвинених країн, для побудови демократії та впровадження загальнолюдських цінностей.

У рамках програми «Міжнародний діалог» Фонд надав можливість українській еліті поспілкуватися у 
неформальній обстановці з найвідомішими іноземними лідерами, політиками і можновладцями. Разом вони 
зробили компетентний аналіз зовнішньополітичної діяльності України і її євроінтеграційних перспектив.

Ми відкриваємо світові талановиту і багатогранну Україну, представляючи закордоном її кращі культурні 
здобутки. За підтримки Фонду у міжнародних фестивалях та конкурсах узяли участь українські письменники, 
композитори, режисери, художники, співаки. Їх творчості аплодували Європа і Сполучені Штати Америки. А це 
висока оцінка українського культурного середовища у світовому контексті. 

Для нас важливо побудувати соціально спрямоване суспільство, з високим рівнем культури, освіти, науки. Тут 
ми покладаємо надії на молодь, на творчих, небайдужих, талановитих, розумних молодих фахівців, які мають 
лідерські амбіції. Робота Фонду над програмою «Простір Змін. Жінки-лідери» засвідчила, що таких в Україні 
багато. В 2010 році для 32 найкращих учасниць Фонд відкрив можливість навчання та презентації власних 
напрацювань на національному рівні. 

Головна мета подібних заходів полягає в тому, щоб допомогти молодій людині відчути власну цінність та 
гідність. І тоді вона керуватиметься законами честі і у власному бізнесі, і в особистому житті, і на державній 
посаді. Для такої людини нормою життя буде благодійність, милосердя, порядність. 

Поки українська влада не здатна демонструвати суспільству подібну поведінку, поки батьки змушені більше 
уваги приділяти заробіткам, ніж вихованню своїх дітей, формуванням суспільної свідомості доводиться 
займатися справді небайдужим особистостям. Таким, зокрема, є колектив фонду «Відкрий Україну». Я вдячний 
кожному з них, а також нашим партнерам, друзям та усім, хто долучається до наших справ.

У нас попереду ще багато важкої роботи, щоб відкрити світові Україну як міцну економічно і багату духовно 
державу. І ми її виконаємо! 

Арсеній Яценюк

Шановні партнери, колеги, друзі!



ПРОГРАМА
«МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ»



Досягнення програми:

ІV Київський безпековий форум (КБФ)
КБФ є щорічним міжнародним заходом, який став традиційною 
платформою для дебатів із найактуальніших питань безпеки 
в Європі та Чорноморському регіоні. До участі у Форумі 
ми залучаємо відомих політиків, експертів, бізнесменів, 
представників громадянського суспільства і засобів масової 
інформації з усього світу.  В атмосфері відкритого та 
неформального діалогу вони обмінюються поглядами на 
проблеми європейської безпеки. 

В 2010 році Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» провів Київський 
безпековий форум вчетверте. Учасниками заходу стали близько 400 
відомих  політиків, дипломатів, військових та експертів з-понад 30 країн. 

IV Форум був присвячений темі „Нова безпека у фрагментованому світі 
та її європейський вимір”. У ході дводенного обговорення гості КБФ 
проаналізували трансформації, які відбуваються із безпекою у світі та 
необхідні кроки по зміцненню безпеки як України, Європи, так і світу в 
цілому.

Захід проводився Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» за основної 
фінансової підтримки Фонду Віктора Пінчука, у партнерстві з Chatham 
House (Велика Британія) та за фінансової підтримки Чорноморського 
трасту регіональної співпраці Фонду Маршалла та Центру документації та 
інформації НАТО.

Дипломатичний клуб
Дипломатичний клуб був спільно заснований у 2007 році 
Фондом «Відкрий Україну» та Фондом Віктора Пінчука з 
метою посилення неформального діалогу між українською 
та світовою елітами з питань зовнішньої політики. Кожна 
зустріч Дипломатичного клубу надає унікальну можливість 
поспілкуватися з найвідомішими іноземними лідерами, 
політиками і можновладцями.

Чотири зустрічі Дипломатичного клубу було проведено фондом Арсенія 
Яценюка «Відкрий Україну» в 2010 році: 

30.03.2010 - Тема «Глобальні виклики: як відповідають на них 
Європа і США?».
Перша зустріч Дипломатичного клубу відбулася за участі Строуба 
Телботта, колишнього заступника держсекретаря США, президента 
інституту Брукінґс, та Хав’єра Солани, колишнього генерального 
секретаря НАТО (1995-1999) та представника ЄС із питань зовнішньої та 
безпекової політики (1999-2009).

23.04.2010 - Тема «ЄС – Україна: як рухатися далі?».
Головним гостем чергового засідання Дипломатичного клубу став 
Європейський комісар у справах розширення ЄС та європейської 
політики сусідства Штефан Фюле. 

30.11.2010 – Тема «ЄС: статус кво та амбіції на майбутнє». 
Неформальне спілкування із Ґі Ферхофштадтом, Головою Альянсу 
лібералів та демократів за Європу у Європейському Парламенті, 
відбулося на третій зустрічі Дипломатичного клубу.

21.12.2010 - Тема «Події, які найбільше вплинули 
на Україну в 2010 році».
Під час підсумкового Дипломатичного клубу було оприлюднено експертне 
опитування щодо зовнішньополітичної активності України та розуміння 
зовнішніх впливів на Україну протягом 2010 року. Експертне опитування, 
провели Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» та Інститут світової 
політики за підтримки Фонду Віктора Пінчука.

Круглі столи

19.04.2010 – Тема «Прийнятність грузинського 
антикорупційного досвіду для України?».
У заході, за допомогою телемосту, взяли участь автори грузинських 
антикорупційних реформ Каха Бендукідзе, колишній державний міністр 
з координації реформ Грузії та Вахтанг Лежава, головний радник з 
економічних питань Прем’єр-міністра Грузії. 

11.06.2010 – Тема «Безпека: чия відповідальність?».
Більше 100 українських, європейських  та російських експертів 
обговорили модель  безпеки для України та Європейського континенту в 
цілому.
Усі присутні експерти підтримали основну думку про те, що головним 
чинником безпеки України є дієва та некорумпована влада.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ „МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ”:

• Київський Безпековий Форум (КБФ) закріпив за собою статус 
найвпливовішого у Східноєвропейському та причорноморському регіонах 
аналітичного Форуму.

• 400 відомих  політиків, дипломатів, військових та експертів з-понад 
30 країн світу взяли участь у ІV Київському безпековому форумі, де 
обговорили найактуальніші питання безпеки в Європі та Чорноморському 
регіоні.

• 80 журналістів із близько півсотні мас-медіа під час КБФ висвітлювали 
дебати щодо трансформацій, які відбуваються із безпекою у світі.

• Проведено 4 зустрічі Дипломатичного клубу, які зібрали близько 
250 українських високопосадовців, бізнесменів, незалежних аналітиків 
та журналістів-міжнародників для аналізу питань зовнішньої політики 
України.

• 90 українських та закордонних експертів, під час підсумкового 
Дипломатичного клубу, визначили міжнародні події 2010-го року, які 
найбільше вплинули на зовнішньополітичну активність України та її 
політику протягом року.

     Місія: 
Забезпечити участь України в європейському дискурсі з ключових політичних,
безпекових та соціально-економічних питань.
Посилити розуміння міжнародним співтовариством тих процесів,
які відбуваються в українському суспільстві.



Автор роботи:  Гнецько Зоряна
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ПРОГРАМА 
«МІГРАЦІЯ СЬОГОДНІ»



Досягнення програми:

В 2010 році фонд „Відкрий Україну” реалізував 3 
проекти, направлені на допомогу дітям українських 
трудових мігрантів.

Протягом 2010 року три відділення Благодійного фонду  «Карітас 
України» у Львівській та Івано-Франківській областях проводили 
позашкільну роботу з дітьми, організовували їх дозвілля, надавали 
їм соціальну та морально-психологічну підтримку (Місцевий 
Благодійний Фонд «Карітас Сколе», Благодійний Фонд «Карітас 
Івано-Франківськ УГКЦ» та Карітас Коломийсько-Чернівецької 
єпархії).

Цей проект було підтримано Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий 
Україну», за сприянням Фонду Віктора Пінчука.

Розроблено методологічні програми по роботі із дітьми
трудових мігрантів для вчителів та психологів шкіл.

Система правил була розроблена на основі роботи фокус-груп 
в місцях компактного проживання дітей трудових мігрантів 
приграничних районів Вінницької області. Згідно викладеної 
методології плануються проведення навчальних тренінгів для 
фахівців, які безпосередньо працюватимуть з дітьми на місцях, 
надання їм методик, програм та інформаційних матеріалів. 

Методологію розробила громадська організація «Розрада» за 
підтримки Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» та Фонду 
Віктора Пінчука.

40 дітей трудових мігрантів із Івано-Франківської 
та Львівської областей, з нагоди Міжнародного дня 
мігранта, відвідали передноворічний Київ.

Діти були у захваті від поїздки, їм провели цікаву та насичену 
кількагодинну екскурсію містом, познайомили із його 
архітектурою та історією. 

Автор роботи:  Жук Роман
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Автор роботи:  Шептицький Віталій
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Автор роботи:  Жук Роман
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Роботи учасників конкурсу

     Місія: 
Забезпечити соціально-психологічну підтримку дітей трудових мігрантів у регіонах шляхом 
надання їм психологічної, соціальної, моральної допомоги та організації дозвілля в 
позаурочний час. 
Надання кваліфікованої допомоги фахівцям, які постійно працюють із дітьми трудових 
мігрантів в місцях їх компактного проживання, на районному та місцевому рівнях.



ПРОГРАМА  
«КУЛЬТУРНІ ГОРИЗОНТИ»



Досягнення програми:

Міні-гранти для митців

У 2010 році Фонд «Відкрий Україну» надав 8 подорожніх грантів 
українським митцям для участі в закордонних фестивалях, 
виставках, конкурсах:
• Мирославу Дедишину надано грант для участі в міжнародному 
конкурсі крижаних скульптур «Ice Alaska 2010 BP World Ice Art Champion-
ships», що проходив в місті Фербенкс, штат Аляска (США). Це є один з 
найбільш престижних світових фестивалів холодної скульптури. 
• Івану Рябчію, письменнику, перекладачеві та журналісту Національної 
радіокомпанії України, для участі у щорічному Книжковому салон в Парижі. 
Цей салон є одним із найбільших книжкових ярмарків світу. Письменник 
представив на ньому проект створення Українського стенду на наступному 
Салоні-2011.
• Олесю Янчуку, українському режисеру, продюсеру, сценаристу, щоб 
представити чотири свої фільми європейській публіці. Демонстрація картин 
відбулася в рамках «Днів українського кіно в Лісабоні», які організувала 
Спілка українців у Португалії спільно з муніципалітетом Лісабона. 
• Олександру Щетинському, відомому українському композиторові. 
В Нью-Йорку на фестивалі «Нові шляхи в музиці» майстер презентував, 
написаний спеціально для фестивалю «Концерт для кларнета та камерного 
ансамблю». Світова прем’єра цього твору відбулася у виконанні видатного 
кларнетиста Алана Кея і ансамблю New Paths in Music під керуванням 
Девіда Міллєра.
• Катерині Косьяненко, українській художниці. Пані Катерина 
представила мешканцям Гааги (Нідерланди) свої найновіші твори в галереї 
«Gallery Atelier Beeld». Учасниками акції з української сторони стали також 
письменниця Оксана Забужко, художниці Оксана Попінова та Оксана 
Страйтійчук.
• Вокальному ансамблю «ConCord», який приємно здивував 
європейських меломанів та професіоналів на  міжнародному фестивалі та 
конкурсі „A Capella Leipzig”, що проходив у Німеччині. До участі в конкурсі 
було запрошено 14 вокальних колективів із дев’яти країн. Єдиними, кому 
аплодував зал, стали українці. 
• Олегу Безюку, українському художнику, для його участі в 
міжнародному пленері у  Латвії. Захід був присвячений творчості видатного 
митця Марка Ротко і зібрав учасників з 11 країн світу. Безюк єдиний, хто 
представляв Україну. В результаті його робота увійшла до колекції музею 
сучасного мистецтва — Арт Центру Марка Ротко в Даугавпілсі (Латвія). 
• Олені Максименко, українській режисерці, щоб вона взяла участь зі 
своєю роботою «Вірність» у кінофестивалі YOUKI в Австрії. Ця робота була 
успішно представлена на багатьох міжнародних фестивалях візуальних 
мистецтв і отримала нагороди на фестивалях у Венло, Нідерланди (за 
кращий сценарій та ідею) та нагороду на фестивалі у Валенсії, Іспанія (за 
кращу режисуру). Аудиторія в Австрії також була захоплена картиною – 
стрічка стала лідером глядацького голосування.

Культурно-мистецькі заходи

За підтримки Фонду «Відкрий Україну» в Чернівцях пройшов 
міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ», 
який зібрав діячів мистецтва з України, Німеччини, Австрії 
та Швейцарії, серед яких були відомі поети, діджеї, віджеї, 
фотохудожники та музиканти.

     Місія: 
Презентація культурних здобутків сучасної України закордоном. 
Посилення співпраці між культурним середовищем України та Європи, покращення 
взаємодії українських й іноземних митців та інтеграція українського мистецтва у світовий 
контекст.

Роботи митців



ПРОГРАМА  
«МОЛОДІ ЛІДЕРИ»



В 2010 році Фонд „Відкрий Україну” започаткував 
програму «Простір Змін. Жінки-лідери».

Проект спрямований на підтримку молодих, активних та успішних 
жінок, які працюють задля зміни країни накраще та реалізовують 
проекти, що допомагають своїм місцевим громадам.
Учасниками програми стали яскраві, неординарні та успішні жінки 
віком до 35 років.

На розгляд конкурсній комісії було надіслано більше ніж 100 
проектів, серед яких відібрано 32 найкращі роботи.
Для переможців у Києві було проведено дводенний форум 
«Майстерня для молодих лідерів», на якому учасниці зустрілися 
із представниками найдієвіших громадських організацій та 
грантодавців.

Учасники форуму мали можливість подискутувати із суспільними 
лідерами та пройти спеціально підібрані для них тренінги із 
залученням відомих, професійних тренерів. 
Тренінг з лідерства провела відома у світі тренер Анна ЙОМАН із 
«Олсортз», тренінг з побудови команди — Дзвенислава Новаківська 
із «Фанк і Консалтинг». Роман Кобець, Тарас Кузьмов та Олександр 
Черненко навчили учасників плануванню та проведенню 
інформаційних кампаній.

Також переможцям програми була надана допомога у реалізації 
власних рішень та ідей та можливість презентувати свої проекти 
громадськості на національному рівні.

Наступним етапом проекту «Простір Змін. Жінки-лідери» в 2011 
році стануть нові навчальні програми на місцях — з урахуванням 
специфіки діяльності учасниць-переможниць.

Досягнення програми:

Проект здійснювався за підтримки Офісу 
Держсекретаря з глобальних жіночих питань, 
ініціатива малих грантів.

Форум «Майстерня для молодих лідерів»

     Місія: 
Сприяти небайдужій молоді, чия успішна робота націлена не лише на власну кар’єру,
але й на покращення життя суспільства.
Допомагати молодим людям реалізовувати проекти, спрямовані на впровадження
змін в Україні.



ІНША БЛАГОДІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ



ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фонд Арсенія Яценюка „Відкрий Україну” продовжував підтримувати 
Товариства сліпих по Україні, і в 2010 році надав Львівському 
територіальному фонду соціального захисту і реабілітації сліпих «Фонд 
Брайля» допомогу на придбання аудіокниг для незрячих.

Фонд «Відкрий Україну» приєднався до меморандуму благодійників, який 
закликає підтримати реформування законодавства щодо благодійної 
діяльності в Україні. Підписанти пропонують полегшити ведення 
благодійницької діяльності через спрощення процедур реєстрації та 
створення благодійних організацій; зменшити податкове навантаження 
на громадян – отримувачів допомоги; ввести нові сучасні інструменти 
здійснення благодійної діяльності. Учасниками меморандуму, який 
з’явився за ініціативи Українського незалежного центру політичних 
досліджень, стали загалом 11 благодійних фондів та організацій. 

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
ТЕРЕЗІЇ ЯЦЕНЮК

Вже традиційно, напередодні Великодніх свят, дня Святого Миколая та 
Нового року пані Терезія відвідує сиротинці по всій Україні, спілкується із 
дітьми, що обділені батьківською турботою. 

Так, Терезія Яценюк відвідала дітей-сиріт та дітей-інвалідів у 
Дніпропетровську у Дитячому будинку № 1 та дитячому будинку «Сім’я». 
Окрім солодких подарунків для вихованців закладів, вона подарувала 
вихованцям Дитячого будинку № 1 систему обігріву води та повітря, а 
«Сім’ї» — системи обігріву та очищення води.

Напередодні Великодніх свят, відома українська співачка та художниця 
Анжеліка Рудницька та пані Терезія провели майстер-класи для вихованців 
Центру соціальної опіки та реабілітації «Дитяча надія». 18 хлопчиків та 
дівчаток, своїми руками робили справжні українські писанки. 

А напередодні Новорічних свят Терезія Яценюк і Анжеліка Рудницька 
відвідали Васильківський районний дитячий будинок “Горобинка” у селищі 
Гребінки Васильківського району Київської області та провели із дітьми 
незвичайний урок — вчили їх розписувати різдвяні пряники. 

Переможцям міжнародного літературно-мистецького конкурсу для 
української діаспори „Для тебе, Україно!” у номінаціях «Художні твори» та 
«Публіцистика» пані Терезія вручила цінні призи. 

В 2010 році Фонд «Відкрий Україну» займав активну благодійну позицію, реагував на події 
в Україні та проводив акції, спрямовані на збереження традицій рідного народу.

Голова Наглядової ради Фонду «Open Ukraine» відвідала 
відділення дитячої онкології Національного інституту раку 
та передала сертифікат на отримання водяної бані для 
розігрівання препаратів крові.



Міжнародна благодійна організація «Фонд підтримки міжнародного співробітництва України» (Фонд «Open 
Ukraine») – міжнародна благодійна організація, головною метою якої є здійснення благодійної діяльності, 
спрямованної на зміцнення та розвиток співробітництва України з іноземними державами, міжнародними 
організаціями та піднесення міжнародного авторитету України.



МИ ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ В 2010 РОЦІ:

Фонду сприяння демократії,  Відділ преси, освіти та культури
Посольства США в Україні
Фонд сприяння демократії спрямований на підтримку перспективних проектів, призначених 
сприяти демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні. Фонд 
сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, спрямований на фінансову 
підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку 
спроможності та самозабезпечення НДО в Україні.

Міжнародному фонду "Відродження"
Міжнародний фонд "Відродження" засновано у квітні 1990 року. Він входить до заснованої 
Джорджем Соросом мережі Фундацій Відкритого Суспільства, що складається з національних і 
регіональних фондів у понад 30 країнах світу, в тому числі в Африці, Центральній і Східній Європі 
та на території колишнього Радянського Союзу.
Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й організаційно сприяти становленню 
відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку 
громадських ініціатив.

АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ 
Банк-Холдинг АГ, Австрія. Вагомі успіхи банку традиційно визнають, і в Україні, і за її межами 
провідні впливові видання та експерти, рейтингові компанії, партнери та клієнти.
Так, у 2010 році британський фінансовий журнал Euromoney удостоїв Райффайзен Банк Аваль 
звання «Кращий банк в Україні», яку банк отримує уже не вперше. «Найкращим банком в 
Україні-2010» Райффайзен Банк Аваль став і за версією видання Business New Europe (bne) у 
межах рейтингу «Найкращий банк у ЦСЄ/СНД у 2010 році».

Центру інформації та документації НАТО в Україні
Центр інформації та документації НАТО (ЦІДН) відкрився у Києві у 1997 році з метою поліпшення 
інформованості про НАТО та взаєморозуміння між Україною та НАТО. Центр надає інформацію, 
сприяє проведенню досліджень, а також фінансує здійснення проектів громадянами України та 
організаціями за темами, пов’язаними з діяльністю НАТО. 



Руслан Кириленко

rk@openukraine.org

Команда Фонду "Відкрий Україну" відкрита до спілкування. Запрошуємо усіх
зацікавлених ставити запитання щодо перспектив співпраці з Фондом



тел./факс: (044) 235-52-98, 234-53-80
www.openukraine.org
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